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Nia kovrilo 

Homino - Ino de la specio homo 
.. kaj Feminismo 
.. kaj instrumento 

. kaj roboto: homaspekta 
aŭtomato ... KTP. 

Kara BEL-membro, 

Sojle de nova jaro - post sufiĉe gravaj decidoj ckde januaro/1995, kiam firme Ligo ekpaŝis al 

federaciiga sistemo, kiun oni ekc spertas kaj enkondukas - la panoramo videbliĝas kiel preskaŭa 

vekiĝo al entuziasma antaŭenirado por 1996. Prefere analizoj pasintecaj restu opcio dum laboraj 

kaj organizaj momentoj, kaj elstariĝu tio kio pozitive frontas nin por sukcesa rezulto. En strategio 

pluraj fortoj determinas la sukceson, tiel ke la unua premiso jam ekzistas kaj dependos de la dua, aŭ 
reciproke, vi povos aldoni, sed ambaŭ elementoj solidiĝas tra la devizo "NI LABORU KUNE!"- NI 

REALIGU KUNE. En novaj tempoj, novaj vojoj elmontriĝas kaj E-Movado paralele al evoluepoko, 

serĉas samniveligi sin al la postulatoj modernaj, kvankam ene de ĉiuspecaj fenomenoj sociaj el kiuj 

nenio esceptas je kondiĉoj favoraj aŭ ne, ĝia garantio daŭras. 

Tiel ke bv. konsideri la pozitivan flankon de la nuna ŝtupo, subteni per via apogo, eĉ kritika se bezone, 
sed konstrua, la decidojn faritajn, aŭ plibonigi ilin, respondece kaj kunlabore. 

Nova estraro, parte malcentriga, novaj sektoraj respondeculoj, reaperigo de nia organo Brazila Esperantisto, 

libroservo aktivigita, Klubo de Esperanto-Libro, Kurso per Korespondado, reprezentado de niaj plej gravaj 

gazetoj kaj eldonejoj estas tutcerte paŝoj pozitivaj, kondiĉe ke reciprokeco solidigu la realigojn. Oferto 

vokas serĉon, serĉo vokas kvaliton. Jen la pordoj por "simbola merkato" kiel la nia, en Esperantujo. 

Tiu la realista kialo, pro kio ni prenas la decidon plej konvenan por la antaŭeniro de nia afero: aljustiĝo 
de kotizoj por 1996, kiu respondas al la prezentitaj argumentoj, inter ili la plenumo de taskoj sen kondiĉigo 
fondaĵa, kiel tiu de nia revuo, al R$ 40,00 jare (aŭ kvarfoja pago de R$ 15,00 en kvar sinsekvaj monatoj) 

por Individua Membro kaj por Aligita Membro al R$ 5,00 la minimuma bazo jara. 

Kun la informo pri la respektive 4094-a kaj 4596-a kresko laŭ la nombro de BEL kaj UEA-membroj por 
la jaro 95, ni invitas vin (re)aliĝi ĉi-jare ankaŭ amase al ambaŭ asocioj, kun la duobla celo doni vian 
estimindan apogon al BEL kaj al UEA kaj fari ke nia lando okupu plej elstaran lokon en la vico de UEA- 

membroj. 

Dankemaj al via komprenemo kaj interkonsento, kun espero je via daŭra apogo, 
varmajn salutojn 

BEL-ESTRARO - Decembro 1995 
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El la redaktejo 

IO ĈIPA 
IĜAS 
MULTEKOSTA 

  

Kaj ni petas 
pardonon al vi karaj legantoj pro la 
troaj eraroj em B.E. n? 292. Nia 
vicprezidanto Francisco trovis 44 
erarojn en la unua rapida legado. La 
listo de la vortoj por baza didaktika 
minimumo de Sylla Chaves estas 

tiom farĉita da eraroj ke ni 
reaperigas ĝin en ĉi tiu n” 293 paĝo 
6 do ne plu konsideru liston de n? 
292 paĝo 12-13. Ankaŭ paĝo 5 en la 
artikolo “Tampereo” lasta linio kie 
vi legas pri la 81-a UKE notu bone, 
ke ĝi okazos en Prago, Ĉeĥio (20-27 
julio 1996). La kongreso en Adelaide 
(Aŭstralio) devos okazi en 1997. 
Ankaŭ atentu pri la adreso de BEL, 
kiam vi mendos viajn librojn uzu la 
ĝustan Poŝtkeston nº 3625 (70084- 

970 Brasilia, DF). 

Kial tiom da fuŝaĵoj? Ne decas doni 
detalojn... kulpas la redaktantoj, kiuj 
ne administris la tuton kiel ni devus, 

kulpas la komputiloj, la plensciaj 
manipulantoj de tiuj aparatoj, ktp. 
resume, kiel ĉiam la ĉipaĵoj fariĝas 
multekostaj. 

NE PAGU DUAN FOJON 

Ne forgesu, via BEL-kotizo iom 
altiĝis (R$40,00 aŭ 4xR$15,00= 
R$60,00) sed nun en via kotizo es- 
tas enkalkulata la organo Brazila 
Esperantisto, kiun vi ricevas aŭto- 
mate 4 fojojn jare... do vi pagas sed 
akompanas la agadon, vivadon de via 
asocio. Plie B.E. estas via tribuno kie 
vi povas vin esprimi, alporti vian 
kulturan kontribuon. 
Tamen ni petas, ke vi bonvolu ne 
bombardi nin per “bonegaj ideoj aŭ 
sugestoj”... la tirkestoj de la estraro 
estas plenplenaj da... BEL pretas 
helpi al vi kondiĉe, ke vi mem 
apliku, plenumu viajn bonajn ideojn, 
ĉu ne? Ne forgesu “ni laboru kune”, 

BEL ne diris “ni nur pensu kune” ! 

BEJO NE PLU EKSTER NI 

Almenaŭ tio estas la impreso,kiun 
oni havas en tiuj lastaj tagoj pro la 
reago al la “enigma” artikoleto 
“BEJO ekster ni”, kiu aperis en B.E. 
n? 292. Ĉu psikologie la polmobatoj 
efikis? Tio ne estas la problemo, kaj 
ni, same la redaktantoj kiel ĉiuj 
BEL-anoj aŭ estraranoj, kun granda 
plezuro ĝojas havi BEJO-n inter ni, 
kaj ni sincere survange emos kisi vin 
pro via sukcesa agado. 

Fakte la artikoleto “BEJO ekster ni” 
estis skribita kiel paragrafo ene de 
la artikolo “El la redaktejo”, tiel ke 
la aŭtoroj estis la redaktantoj mem. 
Pro alia fuŝo de enpaĝigo tiu 
paragrafo estis delokigita. Ne 
forgesu, en ĵurnalismo, ne 
subskribitaj artikoloj estas sub rekta 
respondeco de la redakcio aŭ 
redaktantoj, en tiu okazo Symilde S. 
Ledon kaj Gilbert R. Ledon. Facile 
diveni, la mildaj, trankviligaj 
argumentoj estas de Symilde, la 
provokaj, akraj, ironiaj, tiklaj estas 
de Gilbert! Jen la ekvilibro de nia 
redaktado. Kaj ni neniel kaŝus nian 
respondecon, karaj Ilmar, Ronaldo 
kaj aliaj. Permesu, Ronaldo, ke ni ne 

publikigu vian longan rebaton, 
(cetere ne estas sufiĉe da loko), ĝi 
instigas al senutila kverelado, kiu 
venigas insultojn, kaj tion ni ne ce- 
las en B.E., ĝi estas nur por konstrua 
laboro, sed mi, Gilbert, respondos 

persone al vi. 

Mi, G. Ledon, pro profesia, mastra 

agado dum 40 jaroj, devas konfesi al 
vi, Ilmar, ke mi ne ŝatas “lamadon”, 
te. mi malfacile akceptas ke 
entrepreno, organismo, asocio ne 
funkciu kontentige, ke estu daŭraj 
neglektoj, misagadoj ks. Mi estas 
certa, ke vi komprenos min, mian 
akrecon kaj reagon kiam ankaŭ 
BEJO “ne bone” funkcias. Cetere, vi 
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mem, paĝo 11 de &i tiu nº, laúdas la 
“ĉiusencan bonegecon” de nia 8-a 
Sudbrazila Renkontiĝo en Campos 
do Jordŝo, kie estis malmulte da 
“lamado”... vi mem konkludu kial, 
kaj apliku, aplikigu ĉion tion, kion 
vi vidis, al BEJO, mi garantias, ke 
tiam nenio plu lamos en BEJO. 

LA HOMO-ROBOTO 

Kiam ni iniciatis la serion: homo, 
kiel motivigon por pensado, 
analizado de la aferoj kiuj tuŝas nin, 
la homojn, ni pensis, ke multaj el vi 
reagus kaj sendus artikolojn, sed ni 
ricevis nenion tian. La homo estas 
vere en absoluta forgeso. 

Ĝi ja restas roboto, io konstante 
manipulita, kiel marioneto. La homo 
estas fakte pajaco, klaŭno, kiu en la 
ĉeestantaro apenaŭ ridas aŭ 
ribeliĝas. La homo eĉ perdis sian 
kapablon resti homo por akcepti ĝian 
(ne sian) kondiĉon de instrumento 
submetita al ĉiuj mitoj, ritoj, 
doktrinoj, leĝoj, kreitaj de la propra 
homo-bufono. 

Tiuj paĝoj de B.E. ne estas por 
disvolvi tiajn, eble tro filozofiajn 

tezojn pri la homo, tamen vidu la 

ekzemplon (paĝo 8 ) de la teknika 
artikolo de nia UEA-prezidanto S- 
ro LEE Chong-Yeong kiu prezentis 
la formulon por Ekonomia evoluo en 
Azio... ni en Brazilo, marionete 

arlekene, burleske aplikas, kiel 

nepensantaj robotoj la malon, t.e. la 
formulo por ekonomia malevoluo. 
Feliĉe Rabelezo (1494-1553) antaŭ 
la “kabaretisto” Raymond Schwartz 
(1894-1973) tiu lasta vera homo kaj 
esperantisto diris: “Pli bone pri ridoj 
ol pri larmoj verki pro tio, ke la rido 
estas la propraĵo de 1” Homo.” 

Viaj redaktantoj 

Symilde kaj Gilbert Ledon



ESPERO PRI “BONA 

ESPERO”   

  
  

  “Bona Espero”, la bieno kun preskaŭ 1000 

hektaroj je 250 Km de Brazilja, povus esti 
posedaĵo de BEL. Tio estas la laŭta flustro, 
kiun oni lastatempe aŭdas en la ĉirkaŭaĵo. 

“Bona Espero” estas privata institucio 

fondita en julio 1957 de kelkaj spiritistoj, 

kiuj disponigis laŭstatute la bienon al 

homoj por vivado en memstara, memsufiĉa 

sistemo, kondiĉe ke ili ankaŭ uzu la 

internacian lingvon Esperanto kaj estu 
pretaj bonfare zorgi pri infanoj kun 
edukado kaj instruado. Ĉiuj homoj estus 

bonvenaj sendepende de iliaj religiaj aŭ 
politikaj pozicioj aŭ kredoj. 
Estas konstateble, ke dum tiuj preskaŭ 40 
jaroj de ekzisto, la memsufiĉa kaj 
memstara vivado tute ne estis atingita. 
Estas konstateble ke dum tiuj lastaj 20 
jaroj funkciis nur la zorgado kaj edukado 
de 20 al 40 infanoj kun parta uzo de 
Esperanto, danke al la laŭdinda sinofero 

de geedzoj Grattapaglia, kiuj bedaŭrinde 
kaj feliĉe,en sia maljuniĝo rajtas al meritita ripozo. Estas sciate, ke tiu funkciado estis ebla danke al helpo (ĉu almoza, ĉu solidara) 

de germanaj donacemuloj. 
Estas ankaŭ konstateble, ke dum tiuj 40 jaroj nur sporade kaj mallonge aperis kelkaj homoj aŭ grupetoj el spiritualistaj pensmanieroj, 

kiuj sub influo de kredo larĝe diskonigata en la regiono nur celis atendi “iun finon de mondo” en tiu laŭdire privilegiita altebenaĵo. 

Tiu kredo ankaŭ kontaĝis kelkajn esperantistojn. Neniel la memsufiĉeco por memstara vivado estis aplikita. 

Grave, la bieno estas inkrustita en la ekologia nacia parko “da Chapada dos Veadeiros”, tiel ke la oficialaj, ŝtataj instancoj pretas 

aneksi la bienon al la rezervejo se la institucio “Bona Espero” laŭstatute ne funkcias. De dek jaroj tiaj minacoj jam aperis kaj 

postrestas. 
Aliflanke, la celo de Brazila Esperanto-Ligo havas nenion vidi kun la celo de la institucio Bona Espero. Sekve eĉ se Bona Espero 

fariĝus posedaĵo de BEL, la funkciado de Bona Espero devus esti plene sendependa de BEL kaj kun propraj rimedoj t.e. Bona 

Espero devus ja atingi la cititan memsufiĉecon. Malgraŭ la moda (MST) Movado de Sen-Teruloj, ni ankoraŭ ne prisciis,ke senteraj 

esperantistoj, kompreneble kun ŝpatoj, pioĉoj, plugiloj por efektive produkti pretas “invadi” Bonan Esperon. 

Sen tia invado, la fantasta kredo, ke BEL kaj UEA povus instali siajn paperajn burokrataĵojn en la rifuĝejon Bona Espero ankoraŭ 

ne havas racian fundamenton. Dume en la sidejo de UEA eĉ se ĝi jam troviĝas sub la marnivelo, oni sendube fidas pli al la polderaj 

  

    
  

  
  

          
  

  

  

   
  

    
  

    

Kolokve, en Bona Espero, estraranoj de BEL/Symilde S. Ledon, Francisco M. de Oliveira kaj direktoroj 

de departementoj pri kongresoj (Giuseppe Grattapaglia), turismo kaj kulturo, (Ursula Grattapaglia 

digoj ol al aŭguroj eksterteraj. 
Ni tamen esperu pri Bona Espero. 

  

BELARTAJ KONKURSOJ 

DE UEA EN 1996 

La Belartaj Konkursoj de UEA ricevas 
ĉi-foje ekstran fascinon pro la urbo kie oni 
kronos la laŭreatojn: Prago, unu el la 
historiaj metropoloj de literaturo kaj aliaj 
artoj. 
Plian fascinon donas la nekutima grandeco 
kiun oni antaŭvidas por la Praga 
Universala Kongreso. Ankaŭ la Kongresa 
temo ligiĝas al "Kulturo: valoro aŭ varo?" 
Ĉu en tiaj kadroj la Belartaj Konkursoj 
spertos en 1996 unu el siaj plej fekundaj 
jaroj? 
Tion esperas la organizantoj, kiuj denove 
invitas kreemajn esperantistojn al 
partopreno en la plej prestiĝa kaj vivipova 
belarta institucio de Esperanto. 
Ĉiuj konkursaĵoj devas esti novaj kaj, 
escepte de la infanlibroj, ne publikigitaj 
en presa aŭ alia forno. Krome validas jenaj 
kondiĉoj: 

Poezio: Maksimuma longo ne fiksita. Tri 

premioj. 
Prozo: Maksimuma longo 200 x 65 
tajpospacoj. Tri premioj. 
Teatraĵo: Maksimuma longo ne fiksita. 

Tri premioj 
Eseo: Teme ligita kun Esperanto aŭ kun 
la temo de la 81-a UK: "Kulturo: valoro 
aŭ varo?". Tri premioj, el kiuj la unua 
nomiĝas "Luigi Minnaja". 
Kanto: Teksto kaj melodioj povas esti de 
malsamaj aŭtoroj. Eblas sendi la 
melodiojn surpapere aŭ sonbende. Tri 
premioj, el kiuj la unua nomiĝas "An- 
Song-san". 
Vidbendo: Temo prefere ligita kun 
Esperanto. Maksimuma daŭro 30 minutoj. 
Sistemo VHS/PAL. Tri premioj. 
Infanlibro de la Jaro: Originala aŭ 
tradukita libro, presforme aperinta en 
1995. Unu premio. 
Sendo: Oni rajtas sendi maksimume tri 
konkursaĵojn por sama branĉo. Por poezio, 
prozo, teatraĵo, eseo kaj kanto oni sendu 
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ilin en kvar ekzempleroj; por la infanlibra 
branĉo en tri ekzempleroj. Ĉiuj alvenu plej 
laste la 31-an de marto 1996. Por vidbendo 
oni sendu po unu ekzempleron ĝis la 1-a 
de julio 1996. Ĉion oni adresu al: Belartaj 
Konkursoj de UEA, Nieuwe Binnenweg 

176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando. 

La konkursaĵoj (krom vidbendoj kaj 

infanlibroj) estu pseŭdonimaj. La vera 
nomo kaj adreso estu en aparta koverto. 
Se eble , oni aldonu 5 internaciajn 
respondkuponojn por ĉiu branĉo en kiu oni 
konkursas. 
Premioj: Unua premio: 390 gld. Dua pre- 
mio: 273 gld. Tria premio: 156 gld. Nova 
Talento (por la plej bona konkursanto 
antaŭ ne premiita): 273 gld. Infanlibro:819 
gld 
Publikigo: La rajto je la unua presigo de 
la premiitaj verkoj apartenas al UEA, kiu 
ankaŭ poste rajtos aperigi ilin senpage en 
antologio de la Konkursoj. 
Detala regularo haveblas kontraŭ unu 
respondkupono.



PROJEKTO 
"NE NUR IDEALISTOJ..." 

Antaŭ iom pli ol unu jaro S-ro F.J.G. 
Marinho “skizis planon kaj invitis 
manplenon da kompetentuloj 

partopreni ĝian efektivigon”, laŭ sia 

propra esprimo, kaj jen de post la 

projekto-prezento pere de Prof. Sylla 

Chaves dum la Esperanto- 

Renkontiĝo en Campos do Jordio, 

SP oktobre 95 klarigante detalojn, 

prezentante persone plejparton el la 

kunverkistoj, kun propono antaŭ 

pago kolektiva por eldonado 

portugallingve de “Nao s6 idealistas 

mas realizadores”, mirige kolektiĝis 

sufiĉa sumo (R$ 1.150,00), iom pos- 

te per novaj kontribuoj, por la 

efektivigo. Verŝajne fine/komence de 
95/96 estos disponebla la libro 
ĉirkaŭ 130-paĝa, en 12 ĉapitroj de 
jenaj aŭtoroj: G. A. Bays, Sylla Cha- 

ves, Walter A. Francini, Giuseppe 
Grattapaglia, Ursula Grattapaglia, L. 

H. Knoedt, G. R. Ledon, S. S. Ledon, 

G. Mattos, E. Pauli, Delio P. de Sou- 

za, Fabricio R. Valle. Titoloj 

respektive: “Esperanto kaj mi”, 

“Dankon, Doktoro, veran dankon!”, 

“Inter du paradizoj”, “Esperanto - 

lingvo de interpretistoj?” , “Mia vivo 

de esperantisto”, “Miriga aventuro”, 

“Nefinebla mozaiko”, ”Frŝulein: La 

komenco de mia Esperanto”, “Per 
Esperanto kun strategio”, 

“Rememoraĵoj de esperantisto”, “La 

defioj de esperantista eldonisto”. 
La libro celas neesperantistan 

publikon kiel atesto de plurflanka 
vidpunkto pri esperantiĝo. 
Konsilindus, krom spontanea 

aĉetado, ankaŭ disdonoferte tiel ke 

akirante du ekzemplerojn, unu celu 

atingi iun donace. Rekomendinda 

ekzemple, por Delegita Reto, laŭ 

sugesto de S-ro Marinho. Pli 

grandkvanta aĉeto ĝuos signifan 

rabaton. 

Mendoj ĉe BEL, Caixa Postal 3625 
70084-970 Brasilia, DF. 
Unuopa ekzemplero: 

R$ 8,00 -- 1090 sendokosto. 

     

Feliĉa okazaĵo: 8 el la 12 kunaŭtoroj 
renkontiĝis. 

— an 

KAMPANJO 

MEMBROJ - 1001 

En la kuranta jaro 1995 la nombro de 

BEL-membroj atingis preskaŭ 600. 

Pro strategiaj kaj nuntempigaj evolu- 

premisoj ni celu, neniel pro premiaj 

aŭ konkurencaj motivoj, atingi la 

1001-an membron, tiel ke ĉe UEA- 

kongresaj kunsidoj ni estu plue 

reprezentataj de dua KOMITATANO A. 

Kial? Ĉar nia movado-organizaĵo 

rajtos al du voĉdonoj en ĉiuj decidoj 

estraraj de la supera instanco asocia, 

kiu mondskale gvidas Esperanto- 

agadon kaj juste partoprenos pli 

efektive en la internacian sferon . Ĉio 

tio estas sekvo normala de nia 

ampleksa strebo kaj evoluo sur la loka 

kampo, jam rekonita tutmonde kiel 

fundamenta ero por plifirmigo 

ĝenerala. Tiusence Ligo sugestas, ke 

ĉiu membro kotizu por unu nemembro 

en ia ajn kategorio aliĝa! 

Elektu mem la kandidaton, ofertu la 

donacon, kaj pruvu ke ni scias realigi 

kiam ni volas labori kune: Vi trovos 

ene de Brazila Esperantisto aliĝilon 

kroman por tiu celo. Antaŭdanke al 

via akcepto, varman saluton de via 

BEL-ESTRARO 

  

ATENTIGO 
AL MEMBROJ DEBEL 

Ni klarigas ke ĉiuj kategorioj de membroj 
ricevas "BRAZILA ESPERANTISTO" 
KROM ALIGITA MEMBRO SIMPLA 
(Membro Associativo Simples) . 

Tiel ke se iuj membroj de kategorioj SI 

(Socio Individual), SF ( Familiar de 

Socio), SE (Socio-Estudante), SC (Socio 

Colaborador), SV (Socio Vitalicio) pagis 

aparte abonkotizon por RRAZILA 

ESPERANTISTO (R$ 20,00), tiu sumo 
festas kredite disponebla POR AĈETO 
DE LIBRO(J) de BEL-Libroservo. 

Bonvolu kontakti nin tiucele. 

(Caixa Postal 3625, 70084-970 Brasilia, DF) 

  

EN LA MONDO 

- SERBA VOĈO, julio-aŭgusto/95 
Dum la Internacia Filmfestivalo en 

Kanno, FR - LA ORA PALMO AL 
EMIR KUSTURICA la plej altan 
premion jugoslavia reĝisoro gajnis por 

la filmo “Subtero” 

- Vortaro por Poŝo: 

Stevo M. Radenovid i Miodrag D. 

Kocicd: Esperanto-Serba kaj Serba- 
Esperanto-Vortaro, Beograd 1995, 

eldonas Finansijski, 124 paĝoj, poŝa 
formato. 

- Ruslanda Esperantisto, no 4(46) 

La unua n' de RE aperis en aprilo 1905 
kiel oficiala organo de la Societo Es- 

pero, kaj fariĝis 90-jara. 

- JUNA AMIKO, n' 73 
Anonceto: ”Ni aperigos 

korespondpetojn de junuloj kaj 

instruistoj senpage; bv. skribi la peton 
kaj adreson tre klare, prefere sur apar- 

ta paperpeco kaj nepre respondu al 
ĉiuj, kiuj skribas al vi!” 

pf. 193, HU-1368 Budapest, Hungario 

- 52-a Internacia Junulara Kongreso, 

1996. TEJO akceptis inviton de 

Germana Esperanto-Junularo por ties 
okazigo en urbo Giitersbergem 

Germanio ĉe la rando de la Harco- 
montaro. Temo: ”Formoj de 

kunvivado”. 

„- La 28-a Pupteatra Internacia Festivalo 
okazis en monato septembro, 95 (1-6) 

en Zagreb (Kroatio).



En la Brazila Kongresa de Esperanto ĵus 

okazinta en Ĵuiz de Fora mi faris prelegon pri 

la graveco de iu "Baza esperanta vortprovizo, 

kiu fortikigus la unuecon de nia lingvo. Mi tiam 

menciis, ke mia propono al la esperantistaro 

konsistas el kvin 700-morfemaj listoj laŭ 

malkreskanta ordo de graveco, facileco kaj 

ofteco. 

Pluraj aŭskultantoj petis, ke mi sendu 

kopion de la listoj al Brazila Esperantisto. 

Baza didaktika minimumo 
Sylla Chaves 

Jen la unua listo, kun tiuj vortoj, kiujn, pro sia 

graveco, oni devas konsideri BAZA 

DIDAKTIKA MINIMUMO. La prezento kaj 

pravigo de la kvin listoj baldaŭ aperos en 

libreto, kiun mi nun preparas. 

Ĉi tiu listo enhavas: 

a) 200 morfemoj, kiujn mi konsideras 

prioritataj - skribitaj per substrekitaj majuskloj 

(ekzemple: AMIKO, PAROLI); 

-A* aúto decidi FACILA hal“ 

-aĉ-“ aŭtobuso DEK“ fajro halti 

AĈETI aŭtomobilo dekstra fako haro 

-AD-" aŭtuno DEMANDI fakto HAVI 

adreso avo dento fali HEJMO 

aero baldaŭ" DEVI FAMILIO hela 

afabla bati DEZIRI FARI HELPI 

AFERO batali dio februaro HIERAŬ” 

agi bazo diablo feliĉa historio 

agrabla bedaŭri difini fenestro ho!" 

aĝo BELA dika fero HODIAŬ“ 

ajn* besto dimanêo FERMI HOMO 

Aj* BEZONI DIRI festi HORO ' 

AKCEPTI BILDO direkti filo hotelo 

akvo bileto DIS-* filmo hundo 

AL* birdo diskuti FINI „IX 

ALIA blanka DIVERSA fingro IAF 

almenaŭ“ blua DO“ fiŝo IAM“ 

ALTA bo-" doktoro FLANKO -id-x 

AMI BONA dolĉa floro IDEO 

amasso bordo doloro flugi IE" 

ambaŭ“ brako DOMO FOJO -IG-" 

AMIKO brili DONI FOR“ -IĜ-" 
-AN-" brui DORMI FORGESI -IL-» 

angulo bruli DU" FORMO ILI“ 

ANKAŬ” buŝo dubi FORTA imagi 

ANKORAŬ” CELO DUM” frapi -IN-" 
anstataŭ" CENT“ -E* FRATO -IND-* 

-ant-* CERTA -EBL-* fraúlo INFANO 

ANTAŬ" ĈAMBRO -EC- fremda informi 
aparato ĉapelo Ĉ" FRUA instrui 

APARTA ĈAR“ eduki frukto -int-" 
apenaŭ“ ĉarma EDZO funkcio INTER“ 

APERI ĈE" -EG-" fuŝi INTERESI 

aprilo ĈEF-" -EJ" gaja interna 
apud“ ĉevalo EK- gajni inviti 

-AR-" ĈI" ekskursi gazeto IO“ 

aranĝi ĉia? EKSTER” GE-* IOM“ 
arbo ĈIAM" EKZEMPLO glaso IRI 
arto ĉieX ekzisti GRANDA -IS“ 

artikolo ĉielo EL” gratuli -ism* 

-AS* ĈIO“ ELEKTI RAVA -IST-" 
asocio ĈIRKAŬ" -em-* grupo =ite* 
-at-* ĈIU" EN" gvidi IU" 
ATENDI ĈU" erari ĝardeno =J* 

atenta DA* ESPERI ĝenerala JA* 

AŬ" DANKI ESTI ĜI" JAM" 
aŭdi DAŬRI -ESTR-* ĜIS“ januaro 
aŭgusto DE“ -ET-" ĝoji JARO 

AŬSKULTI decembro eventuala ĜUSTA JE" 

— 6 

b) 150 morfemoj - skribitaj per majuskloj 

aŭ substrekitaj, kiuj kompletigas la 350 

oftegajn kaj facilegajn morfemojn (ekz.: 

SEMAJNO, kuri); 

c) 350 aliaj morfemoj - skribitaj per 

minuskloj sen substreko, kiuj estas iomete 

malpli oftaj kaj facilaj (ekz.: lundo, letero). 
La 180 strukturaj morfemoj en ĉi tiu listo 

estas indikitaj per asterisko (ekz.: KAJ”, IAM“, 

apud”, kies“). 

JEN" kongreso 

JES" konkreta 
julio KONSENTI 

JUNA KONSILI 

junio konstrui 

justa kontakto 

ĵaŭdo kontenta 

ĴETI KONTRAŬ" 
ĵus“ kontroli 

KAJ* koro 

kalkuli korpo 

KAMPO korto 

KANTI KOSTI 
kapo kovri 

kapabla KREDI 

KAPTI kreski 

kara krii 

karoto KROM“ 

karto KUIRI 

kaŝi kulturi 

kato KUN“ 

kaŭzo kuri 

kazo kuraĝa 

KE“ kurso 

KELKA kuŝi 
KIA" kutimo 

IAL“ kvankam" 

IAM" KVAR" 
KIE" kvazaŭ“ 

KIEL" KVIN" 
kies" LA“ 

KIO" LABORI" 

KIOM“ laca 

KIU* lago 

KLARA lakto 

klaso LANDO 

klopodi larga 

klubo LASI 
KNABO LASTA 

kolo laŭt 

kolekto lavi 

koleri leciono 
koloro LEGI 

KOMENCI LERNI 

komerci letero 

komitato LEVI 

KOMPRENI LI“ 

komuna LIBERA 

KONI LIBRO 

konduki LIGI



ligno 

LINGVO 

linio 

lito 

literaruro 

LOĜI 

LOKO 

LONGA 

LUDI 

lumi 

lundo 

majo 

MAL-* 

MANO 

MANGI 

maniero 

MANKI 

maro 

mardo 

marko 

marto 

maŝino 

MATENO 

materialo 

MEM“ 

membro 

MEMORI 

merkredo 

METI 

metodo 

MEZO 

mezuri 

MI" 

MIL” 

militi 

minus“ 

MINUTO 

miri 

momento 

MONO 

monato 

MONDO 

monto 

MONTRI 

MORGAŬ“ 

morti 

MOVI 

MULTA 

muro 

muziko 

-N" 

NACIO 

NASKI 

naturo 

NAŬ" 

nazo 

NE" 

NECESA 

neĝo 

nek" 

nenia“ 

NENIAM“ 

nenie“ 

NENIO“ 

NENIU” 

nepra 

NIE 

nigra 

NOKTO 

NOMO 

nombro 

normala 

NOVA 

novembro 

nu!* 

nubo 

numero 

NUN* 

oktobro 

okulo 

OKUPI 

OL" 

-ON-" 

ONI" 

onklo 

-ont* 

OPINII 

ordo 

ordinara 

ordoni 

orelo 

organizi 

-OS" 

-ot-X 

OVO 

paco 

PAGI 

paĝo 

pano 

PAPERO 

PARDONI 

PAROLI 

PARTO 

pasi 

paŝi 

PATRO 

peco 

peni 

pendi 

PENSI 

PER" 

PERDI 

perfekta 

permesi 

PERSONO 

PETI 

PIEDO 

plaĉi 

plano 

planko 

PLEJ" 

PLENA 

plendi 

plezuro 

PLI" 

plori 

ELU“ 

plumo 

pluraj 

pluvo 

poemo 

pomo 

popolo 

populara 

POR“ 

pordo 

PORTI 

POST" 

postuli 

poŝto 

POVI 

prava 

precipa 

preferi 

prelegi 

premi 

PRENI 

prepari 

presi 

PRESKAŬ” 
PRETA 

prezo 

PREZENTI 

prezidi 

PRI“ 

printempo 

PRO“ 

problemo 

produkto 

profunda 

programo 

PROKSIMA 

proponi 

propra 

provi 

publiko 

punkto 

PURA 

radio 

RAJTO 

RAKONTI 

RAPIDA 

raporti 

RE-" 

regi 

regiono 

regulo 

reklami 

rekomendi 

rekta 

renkonti 

RESPONDI 

RESTI 

revuo 

RICEVI 

riĉa 

ridi 

RIGARDI 

rilati 

RIMARKI 

RIMEDO 

ripeti 

ripozi 

RIVERO 

ROMPI 

rondo 

rozo 

ruĝa 

sabato 

salono 

salti 

SALUTI 

SAMA 

sana 

sango 

sata 

SCI 

scienco 

SE" 

SED" 

seĝo 

SEKVI 

SEMAJNO 

SEN" 

SENDI 

senti 

SEP" 

septembro 

SERĈI 

serio 

servi 

SES“ 

SI" 

SIDI" 

signifi 

silenti 

simila 

SIMPLA 

SINJORO 

sistemo 

situacio 

skatolo 

SKRIBI 

SOLA 

somero 

soni 

speco 

speciala 

sperta 

sporto 

stacio 

STARI 

stato 

STRATO 

studi 

stulta 

SUB" 

suferi 

SUFIĈA 

sukcesi 

sukero 

suno 

super" 

supozi 

SUPRO 

SUR" 

ŝafo 

SAJNI 
ŜANĜI 

ŝati 

ŜI» 

ŜIPO 

ŝiri 

ŝtato 

ŝtono 

tablo 

TAMEN” 

tasko 

teatro 

telefono 

televidi 

temo 

TEMPO 

TENI 

tero 

teruro 

TIA“ 

tial“ 

TIAM" 
TIE" 

TIEL" 

timi 

EIO" 

TIOM“ 

tiri 

IU" 

TRA“ 

traduki 

TRANĈI 

trankvila 

RANS* 

TRE* 

TRI* 

TRINKI 

TRO* 

trovi 

universala 

universitato 

UNU* 

URBO 

-US* 

UTILA 

UZI 

vagono 

valori 

varma 

veki 

VENI 

VENDI 

vendredo 

vento 

VERA 

verda 

verko 

VESPERO 

vesto 

vetero 

VETURI 

VI" 

viando 

VIDI 

vilaĝo 

vintro 

VIRO 

vitro 

VIVI 

vizaĝo 

viziti 

vojo 

VOJAĜI 

voki 

VOLI 

VORTO 

ZORGI
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LA FORMULO POR 

EKONOMIA EVOLUO 

Eltiro de prelego farita dum Internacia Kongresa 

Universitato (IKU) en la 80-a Universala Kongreso de 
Esperanto -Tampereo, Finnlando - julio 1995. 
Aŭtoro Prof Lee Chong-Yeong el Koreio kaj Prezidanto 

de UEA. 

Oni demandas multe pri la ekonomia miraklo de Azio, 

kiu nun estas la dinamika kaj influa regiono en la tuta 
ekonomia mondo. Multaj demandas pri la formulo, 
multaj esploris kaj studis por trovi “la sekretan miraklan 
formulon” per komplikaj matematikaj ekvacioj. 
Ekstremazia ekonomia, semajna revuo eldonata en 

Hongkongo, konkludis ke ne estis miraklo. La "sekreta 
recepto"de sukcesa ekonomio estis: 

diligenta laborado 

4 malalta imposto 

+ alta ŝparo 

+ minimuma regado 

Il ekonomia sukceso 

Fakte, ĝi ne estas sekreto, nek miraklo. La vera miraklo 

estas ke multaj registaroj ekster Azio ankoraŭ ne scias 

(aŭ ne volas apliki) la "formulon"! 

1 - Diligenta laborado 

Ĉu la Azia diligenteco estas jam pasinta afero? Ŝajnas 

ke ĝi ankoraŭ ekzistas. 

Azianoj laboras pli multajn horojn kun malpli pagitaj 

ripoztagoj ol Eŭropanoj (vidu la tabelon A). 

Ĉu la Azia laboremo devenas el la konfucea kulturo? 

Konfuceismo instruas obeemon, diligentan laboradon 

kaj disciplinon. Sed ŝajnas ke, la konfuceismo ne havas 

rektan rilaton kun la Azia ekonomia sukceso. 

Konfuceismo estas principe konservativa ideo kaj ĝia 

rolo en la konstante ŝanĝanta ekonomia ĉirkaŭaĵo de 

la moderna mondo ne estas certa. Fakte iuj asertis antaŭ 

40 jaroj, ke la konfuceismo malhelpas ekonomian 

evoluon. 

2- Malalta imposto 

Kiam homoj gajnas monon, produktaĵon de sia diligenta 
laboro ili ŝatas havi tiujn gajnojn por si mem kaj ne 
ŝatas pagi al registaro kiel imposton. Azianoj ankaŭ 

estas samaj, ili nur pli forte ol la aliaj sentas tion. 
Ĝenerale impostprocento estas malalta por tiuj kies 
enspezo estas malalta. Ĝi ankaŭ altiĝas laŭ la altiĝo   

Seulo 7,8 tagoj 

Bangkoko 8,8 

Hongkongo 19351. 
Tajpei-o 17,0 

  

Singapuro Tf 

Brazilo 41 (rekordo) 
  

Kopenhago 25,0 
Dusseldorfo 30,5 
Madrido 32,1 

Frankfurto 31,2 
Londono 22,1 

(Deveno) Far Eastern Economic Review, 24 Nov. 1994 

* Aldono de la redakcio 

  

  

de enspeznivelo. (Vidu la tabelon B - pri maksimuma 

impostprocento kaj ties apliko). 

En Azio malaltiĝo de impostprocento estas ĝenerala 

tendenco. Aziaj kapitalistoj bone komprenas la rolon 

de impostmalaltigo por stimuli entreprenismon. 

3 - Alta ŝparo 

Ekonomia ŝparprocento t.e. procento de ŝparo el la 

malneta enlanda produkto, indikas eblecon por investo, 

kiu estas decide necesa por ekonomia kresko. Stimulite 

de malalta impostprocento la enlanda ŝparprocento de 

Aziaj landoj estas treega alta kaj multe kontribuas al 

Azia ekonomia prospero. 

Alta ŝparo finance ebligas investon ankaŭ en socian 

infrastrukturon, t.e. edukado, vojoj, komunikado ktp. 

Tiaj investoj estas gravaj por ekonomia kresko. 

En Singapuro, laboristoj ŝparis 4890 de sia enspezo en 

1993, la plej altan en la mondo, kaj Japanoj ŝparis 

proksimume 3090 de sia enspezo. 

4- Minimuma regado 

Kiu devas esti la rolo de registaro en ekonomia evoluo? 

Ĉu la registaro povas sukcese gvidi ekonomian evoluon, 

starante antaŭ entreprenistoj? Aŭ per pli adekvata de- 

mando: ĉu la registaro devas promocii kreon de riĉaĵoj 

aŭ Ĉu ĝi devas nur zorgi pri la distribuo de la jam kreitaj 

riĉaĵoj? Sub libera, merkata ekonomio, entreprenistoj 

bezonas politikan kaj ekonomian stabilecon pli ol gvido 

de registaro. Multaj Aziaj registaroj agis ĝuste tiel. La 

registaroj ne multe intervenis en la liberan fluon de 

merkata forto eĉ kiam ili suferis okaze de politika 

renverso. En Aziaj landoj oni vidas viglan privatan 

ekonomion, kiu funkcias sendepende de la registaro. 

La rolo de registaro ne estas gvidi ekonomion kaj 

aktivecon de entreprenoj, sed subteni ilin kaj laŭ la fluo 

de libermerkata sistemo.



5- Ekonomia efikeco aŭ ekonomia egaleco 

Estas du prioritatoj en ekonomia politiko: ekonomia 
efikeco kaj ekonomia egaleco. Por rapida ekonomia evo- 
luo, ni povas doni prioritaton al ekonomia efikeco antaŭ 
socia ekonomia egaleco. Tiu politiko povas kaŭzi 
ekonomian malegalecon. Ni povas doni prioritaton al 
socia kaj ekonomia egaleco, antaŭ ekonomia efikeco. 
Tiu politiko povas kaŭzi ekonomian malefikecon. 
La plej multo de ekonomie sukcesaj Aziaj landoj aplikis 
la politikon de ekonomia efikeco. La ĉefa gvidlinio de 
tiu ĉi politiko estas utiligo de entreprenismo sub la li- 

kontribuis al ekonomia evoluo. 
Konklude la ekonomia prospero de Azio estas pro la 
fakto ke ĝiaj registaroj kolektas malaltan imposton, 
malmulte intervenas en ekonomion, malfortigas 
regularojn kaj malfermas pordojn al internacia komerco. 

Aldono de la redakcio: 
Post la sagaca studo de nia profesoro, prezidanto Lee 
Chong-Yeong, ni petas al la legantoj de “Brazila 
Esperantisto” konstati la”Brazilan Formulon por 
Ekonomia Malevoluo”... 
Kondamno de la laboro (kun rekorda tutmonda ripozo) 

bera merkatsistemo kun malmultaj intervenoj de 
registaro. 

La socialismaj Ĉinio kaj Vjetnamio aplikis la 
prioritaton de ekonomia egaleco aŭ egala distribuo 
de produktaĵoj, respektive de 40 kaj 20 jaroj. La 
eksperimento de tiu socialisma politiko pruvis, ke 
tia politiko ne helpas ekonomian efikecon kaj ne 

“ pli kaj pli, kaj plej altaj impostoj 
“ spekulaj ŝparoj (interezoj pli ol 3094) 
“ maksimuma interveno de la registaro 

  

= ekonomia depresio (“socia justo”, ĉu?) 

Vi rajtas reagi! 

Tabelo B La maksimuma procento aplikas ek de (US$) Maksimuma Persona Impostprocento 
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Ne preterlasu la legadon de la lastaj libroj eldonitaj de FONTO: 1) La Preĝado, Alexis Carrel, trad. de Andre 
Albault, 34 p., R$ 5,00; 2) La Konspiro de Katilino, Kajo Salustio Krispo, trad. de la latina de G. Berveling, 70 p., 
R$ 7,00; 3) Sordine (poemoj, Mila Ramos, trad. la portugala de Leopoldo H. Knoedt, 64 p., R59,00; 4) Teri-Strato 
(poemoj), Douglas Dunn, trad.de la angla de William Auld, 62 p. R$ 6,00; 5) Vino, viroj kaj kanto (poemoj), de Eli 
Urbanova, kun ilustraĵoj de Richard Fremun, 60 p., R$ 6,00. Ili apartenas al la kolekto FONTO-kajeroj, kun 17 libroj 
eldonitaj. La aliaj estas: 6)La Nigra Spartako, Geraldo Mattos (romano pri la sklava vivo en Afriko kaj Brazilo; R$ 
4,50; 7) La nekonata dio, F. Moszi, trad. de I. Nagy, (hungara romano - ne religia), R$ 3,50; 8) Tri s”tas tro!, G. 
Berveling (poemoj), R$ 4,80; 9) Lukio aŭ azeno, Lukiano, trad. G. Berveling (greka ramano) - R$ 3,50; 10) Sonetoj, 
Marie Under, trad. Hilda Dresen, R$ 4,90; 11) La bona mesaĝo de Jesuo-Laŭ Marko, R$ 5,00; 12) La bona 
mesaĝo de Jesuo-Laŭ Mateo, R$ 6,70; 13) La bona mesaĝo de Jesuo- Laŭ Luko, R$ 7,20; 14) La bona mesaĝo de 
Jesuo-Laŭ Johano, R$ 7,30 - trad. de la greka, G. Berveling. La 4 libroj: R$ 26,40; 15) Lasta ĉevalo, Josef Rumler 
(poemoj) Majstroverko en Esperanto, R$ 4,00 - 16) ”Doktoro Ĵivago” - poemoj, Boris Pasternak, trad. Kris Long - 
R$ 6,40 kaj 17) Sonetoj de la nokto, Cruz e Souza, trad. Leopoldo H. Knoedt, R$ 4,80  



8-a SUDBRAZILA 7 

ESPERANTO-RENKONTIGO 

Ŝtatoj RS-SC-PR-SP 
Temo: "Aspektoj Historiaj de Esperanto" 

INTERLANDA KONFERENCO PRI INSTRUADO 

Argentino - Brazilo 

Temo: "Uzo de Modernaj Rimedoj por 

Instruado de Esperanto” 

II-a 

ESPERANTO-ASOCIO 

DE SAN-PAŬLO 
12-15/10/1995 

Campos do Jordão, SP 

Gastejo Maĉu-Pikĉu 

Organizado: 

Malgraŭ konstanta pluvego la etoso renkontiĝa plene 

kontentigis ĉiujn 150 ĉeestantojn, el 182 aliĝintoj, inter kiuj 

3 el Argentino kaj l el Svedio, kun reprezentado de 32 brazilaj 

urboj. 

Estis ricevitaj diversaj salutmesaĝoj, nome de R. T. Diaconu, 

Argentino- Atilio O. Rojas, komisiito pri Amerika Agado; 

Renĉe Triolle, vicprezidanto de UEA (disvastigo/informado: 

Ameriko, ILEI). Kun paralelaj kunsidoj sed plejofte publikaj 

kunvenoj kaj prelegoj de ambaŭ renkontiĝceloj la programo 

iĝis varia kaj signifoplena. 

1-a Sesio IKI: Debato pri la temo (66 partoprenantoj) 

2-a Sesio: "Esperanto-Edukado kaj Instruado", 

D. Bianchini (52 partoprenantoj) 

3-a Sesio: "La graveco de facilaj legolibroj kaj kantoj 

por la kompletigo de Baza Kurso”, 

S. Chaves (75 partoprenantoj) 

4-a Sesio: "La uzo de verboformoj", G. Mattos 

(43 partoprenantoj) 

5-a Sesio: "La miksa metodo", J.Salles 

kaj (58 partoprenantoj) “Arĥaismoj en 

Esperanto”, G. Mattos 

Ronda Tablo: ”Strategio de Departemento pri 

Informado”, F.R. Valle 

Ronda Tablo: ”Alfabetigo de Beboj”, A. G. Lucas 

  = KN aa 

Kunveno de sudbrazilaj ŝtatoj (RS-SC-PR-SP) dum la 8-a Sudbrazila 

E-Renkontiĝo en C. do Jordŝo, SP (12-15/10/95) 
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ĈE LA PORDO MAĈU PIKĈU 

Video-Prezentoj: Mazi en Gondolando 
Baza Kurso de la Internacia Lingvo, E. 

Kohei kaj AEL, Aragvaja Eko-Krio 

Konversacia: Rondo: 4 kunvenoj 

8-a SER 
Prelegoj: “La skismo de Ido”, G. Mattos (81 personoj) 

“Elstaraj homoj en la movado”, S. Chaves 

(96 personoj) 

“Raymond Schwartz kaj ties kabaretoj”, 

G. Ledon (67personoj) 

“Ne multaj konataj aspektoj de Zamenhofa 

vivbatalo” W. Francini (39 personoj) 

“Fakaj asocioj de Esperanto”, E. Pauli 

(35 personoj) 

“Komputila komunikado”, A. Saliba (47 personoj) 

4 Kunsidoj de sudaj ŝtatoj: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Paraná, São Paulo 

Forumo Brazila Esperanto-Ligo / Federacia Konsilantaro 

gvide de S. Schenk Ledon 

Aŭkcio "Fondaĵo Ameriko" de libroj donacitaj de IEI k de 

periodaĵoj malnovaj (US$ 190,00) 

Lanĉo de libroj, Eldonejo Fonto - G. Bays 

Projekto “Ne nur idealistoj 

sed realigantoj” S. Chaves 

BEJO (Brazila Esperantista 

Junulara Organizo) 

Kunsido, gvide de Ilmar G. 

Ferreira kaj Jorge Telles 

La artprezentoj fare de 

Amarilio H. Carvalho, nia 

fama ĉemizo-vendisto (je 

prezo de banano), estis 

surprize variaj kaj nombraj. 

Laŭ sinsekvo de okazigo la 
venontaj renkontiĝoj estis 

jene datumitaj: 9-a 

SUDBRAZILA 

ESPERANTO- ~u 

RENKONTIĜO en Porto F 
Alegre, RS - 1997. 

IV-a INTERLANDA 

KONFERENCO PRI 

INSTRUADO en Buenos 

Aires, Argentino - 1997. 

  

  

      
  

      

  

  
Jorge Telles, "eks-junulo" de BEJO 

kaj ties kongresa kunordiganto, 

brile varieteis dum vesperoj



  

Ni laboru Kune 

Karaj gelernantoj(BEJO-anoj kaj BEL-anoj) 
de Brazila Esperantisto(BE). Traleginte la 
lastan numeron 292an de BE, eble vi miris 
pri la ne ĉeesto de I'rubriko BEJO inter ni. 
Tamen oni aperigis artikolon, nomatan “BEJO 
ekster ni”. kiu ne respegulas la tutan veron. 
Okazis, ke dum la Renkontiĝo de Valo, 
okazinta en la urbo Paraiba do Sul, RĴ, BEJO- 
prezidanto estis sciigata de Bel- prezidanto, 
ke BEJO ne plu rajtos havi la 4centrajn paĝojn, 
ĉar ŝi bezonis sciiĝi pri la nuna situacio. Pri 
tiu temo legu apudan artikolon. 
Sed en la belege(en ĉiuj sencoj) renkontiĝo 
en Campos do Jordão, SP, okazinta Oktobre, 
dum privata kunsido BEJO-prezidanto estis 
informita oficiale de Bel-prezidanto, ke BEJO 
rajtos aperigi siajn artikolojn en BE. 
Intertempe BEJO-estraro pripensis kion fari, 
tial por la lasta numero de BE,BEJO ne 
alsendis siajn artikolojn al BE-geredaktoroj. 
Tamen la pri BEJO-artikolo aperinta en la lasta 
BE, mi volas ion diri: la artikolisto diras, ke 
BEJO lamas. Mi ŝatus demandi lin/ŝin; ĉu 
UEA, TEJO, BEL, SAT ktp ne lamas? Ĉu ĉiuj 
E-organizaĵoj ne lamas? Restrukturigi 
organizaĵon, delonge dormantan ne estas 
facila afero, precipe organizaĵo sen celo 
financa kaj nacia. Ni ne povas nei, ke BEJO 
“lamadas”. Tamen tio dependas de kio signifas 
lamadon por unuj kaj aliaj... 
Ĉar BEJO ne fariĝis BEL-sekcio eble ĝuste 
pro tio, ĝi lamas. Kiam la tempo estos sufiĉe 
matura por tion fari, tiam la devizo “NI 
LABORU KUNE” konkretiĝos; sed ĝis tiam 
BEJO kaj BEL povas labori KUNE, 
“MALKUNE”. 
BEJO-prezidanto Ilmar 

    

    

Ĉu vi scias ? 
La monunuoj de Brazilo. 

Rimarko 
portugala monero 
kreita en 1112, kaj 
uzinta dum 
eltrovperiodo de 

Brazilo. si 
Kunalveno de D.Joao 
VI en Brazilon, 
ekvaloras la realoj. 

Larealoj(rejsoj) es- 
tas nuligitaj je tri 
nuloj kaj estas 
rebaptigita je 
Kruzejro. 

Kiam 
1500-1808 

Valuto 
Realo 

Realoj 1808-1942 

Kruzejro 1942-1965 

Nova 1965-1970 | Duanuligoje tri nuloj 
kaj la malnova 
kruzejro fariĝas 
“nova kruzejro”. 

Kruzejro 1970-1986 Revenas la kruzejro 
sen ŝanĝo. 

Kruzado 1986-1989 Aliafoja nuligo je tri 
nuloj kaj la 
Kruzejro iĝas 
Kruzado. 

Kruzado 
Nova 1989-1990 Ankoraŭfoja nuligo 

je tri nuloj revenas 
la kruzejro. 

Kruzejro 1990-1993 Kun minus tri nuloj 
revenas, je la tria 
fojo, la kruzejro. 

Kruzejro 
Reala 1993 Ĝi aperas kun 

minus tri nuloj je la 
kvina fojo. 

Realo 1994 Ĝi ekvaloras en la 
la tago de Julio 
1994, ĝis kiam...? 

Pri sekciiĝo aŭ federaciiĝo 
Ilmar Ferreira 

1995 por brazila E-movado estis markita per 
diskuto, ĉu BEJO sekciiĝu aŭ ne al BEL? 
Mi kiel BEJO-prezidanto volas meti finon en 
tiun diskuton, kiu kelkmomente fariĝis aĉa. 
Tie ĉi mi ripetas tion, kion mi diris dum la 
tuta jaro, ankoraŭ ne alvenis la ĝusta momento 
por ke iĝu BEL-sekcio. Mi mem estas favora 
al sekciiĝo, ĉar sciate estas, ke kiam “ni 
laboras kune” multe plibonas. Kaj en 
esperantio ni havas bonan ekzemplon, nome 
sekciigo de TEJO al UEA. TEJO per si mem 
neniam sukcesos kunordigi la tutmondan 
junularan movadon sen helpo(en ĉiuj sencoj) 
de UEA! Sed tio okazis, ĉar TEJO kaj UEA 
estis sufiĉe matura pro tia historia evento. Do, 
Hodiaŭ TEJO sen UEA eble ne ekzistus aŭ 
eterne “lamadus”. samkiel UEA sen TEJO. 
La demando nuna stariĝas, ĉu BEJO estas 
sufiĉe matura por tion fari nuntempe? Ĉu BEL 
havas Strukturan forton por “zorgi”BEJO-n? 
Sen timi erari mi diras “NE”. 
Alia afero: Ambaŭaj 
organizaĵoj, ĉiu laŭ sia 
maniero pli aŭ mal-pli ne tiom 
bone fartas. Kiam du 
organizoj kunfandiĝas la 
tendenco estas, ke tiu pliforta 
tutsimple “englutu”la alian. 
Mi ne volas kaŭzi polemikon, 
sed nur meti finon en tiu 
diskuto. Nuntempe ne estas 
ankoraŭ momento; anstataŭ 
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serĉ” motivon por ami. 

  

diskuti pri sekciiĝo aŭ ne, ni devus helpi unun 
la alian, por ke la E-movado en Brazilo kresku 
kaj fruktdonu. Tiam tutcerte BEJO... ĝis tiam 
“Ni laboru kune, malkune”. 
Sube aperas la nomoj de ĉiuj BEJO-anoj, kiuj, 
dum decido de la ĝenerala asembleo, 
unuanime decidis, por ke BEJO daŭre restos 
sendependa, sed federaciigite al BEL. 
Nomo 
Ĵoana A. Pellerano Vitoria - ES 
Elmira M. Moreira Goiania - GO 
Ilmar G. Ferreira Rj-Rj 
jorge de S. Teles Curitiba - PR 
Caio C. G. Ferreire Silva Vitoria - ES 
Herminia B. Moreira Goiania - GO 
Fabricio R. Valle SP - SP 
Maria M. Moreira Goiania - GO 
Estacio R. Sardeiro Brasilia - DF 
Ĵose C. Domingos SP - SP 

Rezende - RĴ 
Pres.Prudente - SP 
Porto Alegre - RS 

Willy N. Sales 
Reinaldo M. Ferreira 
Miguel B. Vianna 

    

Givanildo R. Costas RĴ-RĴ 
Gloria L. Perine Curitiba - PR 
Edivaldo Junior Brasilia - DF 

AMBEZONOJ 

R. Gaudard 

Amantoj ne bezonas tempon; 
ili ne bezonas sunon, 

nek aprobon, nek konsenton; 
eĉ lumon 

ili bezonas 

ne... 

Nur 

petalojn de rozoj neniam ricevitaj; 
flamon de biletoj bruligitaj, 
kaj koleron, senesperon; 

doloron senliman. 

Ili bezonas la glacian okulon 
de la kun-amanto,   



KIEL ESTIS KREITAJ LA STELOJ 

Vicente Guimarães 

(Trad.: Ronaldo de Oliveira) 

Ekzistas multaj indiĝenaj dioj. La indiĝenoj konsideris dioj la lunon, nomita “Jaci” 

la sunon, nomita “Koraci“, “Ruda” estis la dio de amo kaj amoro; “TupA”, la plej 

timiga, estis la tondro, fulmo kaj Ai 

tempesto. 

Sed la “plej grava, la dio superega, estis 

“Monŝ”. Li kreis la ĉielon la teron kaj la 

maron, “Ĵaci” kreis la vegetaĵojn kaj “ 

Koraci” la bestojn. 

Tiel pensis la indiĝenoj. Ĉi tiu legendo 

rakontas kiel Moni kreis la stelojn, kiu 

ornamas la bluan ĉielon. 

Poste kiam Moni kreis la ĉielon, teron 

kaj maron, li loĝigis la mondon per 

indiĝena grupo, naskdevenanta lia. Tiu 

grupo estis la unuaj indiĝenoj. Al tiuj 

Monŭ transdonis malsimilajn taskojn por 

alplenigado de sia laboro. Inter ili estis 

grandega indiĝeno, tre konfuza, kiu 

nenion sukcesis perfekte efektivigi. Ĉiuj 

aferoj faritaj de li estis malbonaj kaj 

malbelaj. Kompatinda de li! Ĉiam li restis 

kolerega kaj ĉion rompadis. Li sentis sin 

subtaksata, enviis la kolegojn kaj izoliĝis. Li iom post iom iĝis malbona kaj 

komencis malami la amikojn. 

Indiĝeneto malforta, malgrandeta, estis bona artisto. Li faradis la plej belajn 

manlaboraĵojn. Tial, li estis la plej malamita de la grandega. Iam, la indiĝeneto 

trovis kristalan blokon tre diafana, senmakulan. Tuj li pensis fari belan manlaboraĵon 

per tiu materialo. Do, li fandis la kristalon per forta fajro kaj disverŝis la likvaĵon 

sur bananarban folion, donante al ĝi cirkonferencan formon. 

Kiam tiu minerala pasto malvarmiĝis, kiel bela! Estis kreita la unua spegulo de la 

mondo! 

La indiĝeneto rigardis sin en la spegulo kaj, poste, entuziasmigita, alvokis la 

kamaradojn por koni lian novan kreaĵon. Estis sukceso! La indiĝenoj restis 

suprizigitaj, ĉar ili vidis siajn bildojn speguligitajn. Ĉiuj diris la plej belajn laŭ- 

dvortojn al la malgranda artisto. 

El la ĉielsupraĵo Monŝ miradis la ensorĉon de siaj kreitoj malantaŭ la vidindaĵo farita 

de la indiĝeneto. 

Kiam ĉiuj, kontente, komentadis la inventon,aperis la grandega kaj konfuza 

indiĝeno.”Vidante la spegulon kaj sciante, ke ĝi estis laboro farita de la indiĝeneto, 

li enviis la artiston kaj malamo penetris lian koron. 

Ne tolerante la sukceson de la indiĝeneto, la grandega prenis ŝtonon, ekpuŝadis flanken 

la amikojn, iris ĝis tre proksime de la spegulo kaj ĵetis la ŝtonon sur ĝin, reduktante 

ĝin je malgrandaj pecoj. 

La indiĝeneto, kun la koro malĝojigita kaj okullarme, genufleksis kaj prenis la spegulajn 

pecetojn. 

La aliaj indiĝenoj, liaj admirantoj, kompate kaj solidare helpis lin ĉion kunigi, 

Multaj klopodis konsoli lin pere de amikecaj vortoj. Unu el ili diris: 

Ne malĝojiĝu. Ni serĉos alian klaran ŝtonon, por ke vi faru manlaboraĵon pli grandan 

kaj pli belan. 

Kiam la indiĝeneto estis tiel konsolita, Moni, kiu ĉion vidis el ĉielsupraĵo, venis 

Teren kaj aperis inter la indiĝenaro, sin direktis al la malgranda artisto kaj diris: 

Bela manlaboraĵo la via, mia ideto! Donu al mi la spegulpecetojn, kiujn vi prenis 

kaj vidu kiamaniere ili estos profitataj. Ekde hodiau ili senfine brilos ĉe la ĉielo. 

Kaj prenante la spegul-pecetojn kristalajn, Monŝ ĵetis ilin aeren direkte al ĉielbluo. Tuj 

en la blua arkaĵo la pecetoj ekbrilis. La nokto estis alvenanta. Estis kreitaj la steloj! 
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    Bejo Releviĝos 

En la kongreso okazinta en Juiz de Fora, 

MG, BEJO, ĝenerala asembleo, vigle 

diskutis pri tio, ĉu ĝi fariĝu aŭ ne sekcio 

de BEL. Post vorttorenta diskutado kaj 

analizado de avantaĝoj kaj malavantaĝoj 

de eventuala jesa decido, ĉiuj 

kunsidintoj unuanime verdiktis kontraŭ 

sekciiĝo, en tradicie junular-esperantista 

etoso. 

Laŭ opinio de la joviala BEJO- 

prezidanto, Ilmar G. Ferreira, eldirita en 

la solena fermo, BEJO ankoraŭ ne havas 

strukturon por alpreni tian decidon. Mi 

tute konsentas. Tiu diro, miaopinie, 

subkomprenigas, ke ni unue devas 

prioritatigi la restrukturig-procezon, pri 

kiu ni multe diskutis alikunside, kaj eble 

karakterizos la aktivecon de BEJO en la 

venontaj monatoj. 

Vere, nia junulara organizaĵo agonie 

baraktas por postvivi (kun bagatela 

monsumo enkase ...), kaj ĝi bezonas 

neskueble solidan fundamenton, laŭ la 

financoj kaj membronombro. Feliĉe, 

dum la kunsidoj aŭdiĝis pluraj sugestoj, 

ideoj, iuj iom svagaj, pri kiel resurektigi 

BEJO-n. 

Oni proponis, interalie, kreon de 

libroservo, produktadon kaj vendadon de 

esperantaĵoj, de membrokategorioj (cele 

al plialtigo de la aliĝkotizo) kaj eĉ kreon 

de fondaĵo, kiu subtenus nian - espereble 

- baldaŭ fortiĝontan movadon. 

Menciendas ankaŭ, ke la deziro reeldoni 

oficialan organon, kiu estus nia ĉefa 

ligilo, ne restis senaproba. 

Kompreneble, la ekzisto de BEJO- 

organo ne lasus niajn planojn kaj 

aktivecojn forvelki kun la tempo-paso, 

kaj ĝi certe spronus nin al plua agado 

por progresigi la Esperanto-movadon ĉe 

la junularo. 

Alia notinda okazintaĵo estis la akcepto 

de pliaj regionaj reprezentantoj de 

BEJO, kio estas tre bezonata nuntempe. 

Fine, kiel rimarkeble, la diskutadoj estis 

ideoabundaj, kaj la tempo ne sufiĉis por 

pritrakti pli detale ilin ĉiujn, tiel ke eĉ 

en eksterkongresejaj amikaj rondoj 

(restoracie, surstrate, drinkeje ktp.) oni 

plu konferencis pri BEJO-aferoj. 

Tamen, ni estu realismaj, ĉar estas pluraj 

solvendaj problemoj, kaj nur per kunigo 

de niaj fortoj kaj kreivo ni sukcesos 

konstrui fortikan bazon, kiu firme 

subtenos nian organizaĵon. Kaj... vivu 

BEJO! 
Reinaldo M. Ferreira



NOVA ESTRARO 

Post du-jara mandato (93-95) alvenis 

la momento elekti novan BEJO- 

Estraron, kiu gvidos niajn batalantojn 

dum la periodo 96-98. La balotado 

okazos en julio-96, parte de la nacia 

komuna kongreso BEL-BEJO en la 

urbo Ribeirão Preto, SP. 

Laŭstatute rajtas kandidatiĝi ĉiuj BEJO- 

anoj, kiuj aĝas malpli ol 30-jaroj. Estas 

rekomendinde, ke ili estu aktivaj bone 

konu la E-Movadon kaj precipe la 

junularan movadon nacie kaj 

internacie, estu membro de TEJO/ 

UEA, krome koni sufiĉe bone 

Esperanto-lingvon. 

Nu ĉiuj kiuj rajtas kaj volas bonvolu 

kontakti BEJO-Estraron ĉe la jena 

adreso: Caixa Postal 840, Rio de Ja- 

neiro, RJ - CEP 20031-970. 

ENLANDE 

Kun ĉeesto de pli-malpli 200 personoj 

okazis en Campos do Jordŝo, dum 

oktobro-95, la VIII-a Sudbrazila E- 

Renkontiĝo “kaj IIl-a Interlanda 

Konferenco pri Instruado”. BEJO, per 

partopreno de sia Prezidanto Ilmar, 

regionaj reprezentantoj Jorge Telles 

(PR) kaj José Dirceu (SP) ne povis lasi 

partopreni en tiu grandioza evento. 

Antaŭ ĉio gratulindas la organizantoj, 

nome Gilbert kaj Symilde Ledon kiuj 

belege (en ĉiuj sencoj) aranĝis kaj sin 

donis kore al tiu evento. Pruviĝis, ke or- 

ganizado ne estas afero nur de 

“unuamondanoj”. 

BEJO partoprenis pere de kunsido, 

okazinta en la tria tago de la 

Renkontiĝo. En ĝi ĉeestis BEJO- 

Prezidanto, la regionaj reprezentantoj 

kaj kelkaj gejunuloj. Interese estas, ke 

neniu el ili scias pri BEJO-agado. 

Ankaŭ kun granda intereso partoprenis 

BEL-Prezidantino Symilde Ledon, kiu 

multe demandis kaj informis pri BEL. 

Krome, honoris nin la ĉeesto de 

ĵurnalisto Fabricio Valle (Brazila 

Heroldo). 

BEJO-Prezidanto 

kunsidon informante pri BEJO al geju- 

nuloj. Li parolis pri la celo kaj graveco 

malfermis la 

de BEJO por la E-Movado kaj ankaŭ 

pri TEJO/UEA, Pasporta Servo ktp. 

Estis distribuataj aliĝiloj. Poste ni 

diskutis kun BEL-Prez. pri kelkaj 

decidoj prenitaj de BEJO dum la lasta 

Nacia Kongreso en Juiz de Fora (MG). 

Inter ili la tri plej gravaj estas: 1-ke ĉiuj 

BEJO-anoj, kiuj aĝas malpli ol 20-jara, 

ne plu pagos aliĝkotizon kaj komunan 

loĝejon por BEL-BEJO kongresoj; tiu 

decido celas ĉefe kreskigi la nombron 

de gejunuloj enkongrese. 2-ke BEJO 

daŭre uzu la kvar centrajn paĝojn de 

“Brazila Esperantisto”. 3-ke BEJO kaj 
BEL diskutu pri la makleraĵo, kiun 

BEJO havas rilate al libroservo. 

Se vi, BEJO-ano aŭ ne, junulo”aŭ eks- 

junulo” havas sugestojn aŭ kritikojn 
pri nia movado, ne perdu tempon! 

Skribu al BEJO, ĉar via opinio pozitiva 

aŭ mal... estas tre grava. 

ILMAR FERREIRA/BEJO-PREZ. 

  

DEZIRAS 

KORESPONDI 

ARGENTINIO 
S-ino Aurora del Valle Acuna 
J. Hernandez 1094, AR. 3700 Pcia R. 

SAENZ PENA. 39 jara 
korespondi pri arto, literaturo kaj amikeco 
se eble en Grekio kaj 
Nederlando 

BULGARIO 

Esperanto Societo. 
poŝtkesto 61, BG. 5180 POLSKI 
TRAMBES 
serĉas adresojn de 
korespondemuloj en ĉiuj 
landoj 

ĈINIO 
S-ro ZHANG XIU XIU 
HUI, Baou, Youdin Ju 

Dehui, 

CN 130000 JILIM 
telegrafisto 32-jara. 
Korespondemuloj kun 
30-35 jara. 

S-no ZUANN YINGCHUN, 
90 Wendelu Fugang, CN 
236003 

ANHUI 

32-jara. Internacia amika 
Korespondado. 

DANIO 
S-no ECKHARD BICK, Rugbjerveg 

98, DK. 8260 
AARHUS Viby 
37jara. Korespondado pri kulturo 

S-no Wolgang KIRCHSTEIN, Jullands 
Alle 11 3tv. 
DK. 8000 AARHUS 
Internacia korespondado. 

  

KRUC-VORTOJ 

HORIZONTALAJ VORTOJ 

1. “Sufikso montranta lokon difinitan 
por io aŭ karakterizitan per io”. 

4. “En ĝi oni metas paperon, por ke oni 
povas korespondi kun aliaj (sen 
finaĵo) 

. “Tuto de la haroj de homa kapo” 

. “Karteto aŭ papereto, fiksita sur 
objekto por montri la enhavon, 
prezon, ktp” (sen finaĵo) 

9. “Haŭta lezo, karBEJO —kteriza 
per jukado, ruĝeco kaj formiĝo de tre 
fajnaj veziketoj” 

10 “Malbona diaĵo, Defalinta anĝelo, 
malbonfara spirito”. 

o
O
 

VERTIKALAJ VORTOJ 

2. “Globoforma karna frukto 
enhavanta unu malmolan kernon” 

3. “Malgranda, seka, sukerita kuko, 
kiu krakas sub la dento (sen finaĵo) 

5. “Mallonga serio da etaj muskolaj 
konvulsiaj movoj” 

7. “Lirika poemo, dividita en strofoj, 
ordinare similaj inter si” 

(Solvo paĝo 19) 

 



ĈINIE-ĈI-TIE 

JEN VENAS JOHANO, 
LA KRUELEMA... 

 



  

  

Au 
BUDO ESPERANTISTA 

Invite de la organizantoj de la l-a 
Tutmonda Spiritista Kongreso estis 
starigita budo esperantista en la 
periodo de 1-5/10/95 multe vizitata, kie 

aĉeteblis diversaj titoloj de E-libroj, 
inter kiuj elĉerpiĝis la stoko de ĉiuj 
gramatikoj de baza kurso de Esperanto 

en angla, franca kaj hispana lingvoj. 
Disponeblis diversaj flugfolioj inter 
kiuj la Perkoresponda Kurso de Ligo; 
interesiĝantoj jam reagis por 
enskribiĝo. Dum la evento okazis du 
prelegoj en Esperanto fare de S-ino 
Ursula Grattapaglia kaj Prof. Passini, 
kiujn ĉeestis proksimume 200 homoj. 
Lokaj esperantistoj deĵoris dum la 
evento por informado. 

AGO - TAGO 

Sekve de la leĝo-aprobo n” 912, de 13/ 
9/95 por enkonduko de Esperanto en 
la unuagradajn lernejojn de Brasilia, 
disponeblis la Aŭditorio de la Ĉambro 
de la Distrikta Deputitaro de Brasilia 
por ceremonio de Ago-Tago, la 7-an de 
oktobro,95. La Vic-Prezidanto de Ligo, 
S-ro Francisco Mattos de Oliveira 
prelegis enkonduke pri la kaoso lingva 
en la tuta mondo kaj ties sekvoj, kun 
kompletigo fare de Prof. Passini pri la 
graveco de Esperanto. La ensemblo De 
Castro kaj Flavio Fonseca briligis la 
eventon kiun ĉeestis pli ol 200 
personoj. Por la Zamenhofa Festo, 
decembre la 16-an, samloka omaĝo 
disponeblas, laŭ oficiala invito. 

1-a KONGRESO DE 

RAMATIS en BRAZILO 

Dum tiu ĉi kongreso, invite de la 

estraro S-ro Francisco M.de Oliveira, 

Vic-Prezidanto de BEL, prelegis la 13- 
an/10/95 pri “ Esperanto kaj la futura 

socio”, ĉe Colegio Objetivo Jr. en 
Brasilia. 

OMAĜO 

Esperanto-Klubo “Joŝo Ernesto” 
okazigis prelegon omaĝe al AGO- 
TAGO, la 7-an/10/95 fare de D-ro Eros 

Braga Biscotto, ĉe Aŭditorio de 

Kulturdomo de Ubá, MG, la 20.00-an h. 

KAMPANJO DE R$ 2,00 

(Iniciatoro S-ro JOSE PEDRO MI- 

LAGRES) 

Dum fermo Renkontiga de la 8-a 

Sudbrazila E-R kaj III-a IKI, en Cam- 

pos do Jordão, SP (BR) la 15-an/10/95 

nia samideano S-ro José Pedro Mila- 

gres entuziasme kaj kuraĝe surpodie 

kun elokvento pledis por pli da 
kunlaboro kun Brazila Esperanto-Ligo 

kaj demandis la ĉeestantaron “ĉu ne 

eblus al ili elpoŝigi R$2,00 monate por 
kromhelpo al la elspezoj ĝeneralaj de 

Ligo”. Sekve de lia pravigkapablo la 
fina sumo de volonta kontribuo estis 

R$329,50 flanke de jenaj bonkoraj 

esperantistoj: 

Aldenora Mendonga 
Amarilio H. Carvalho 

Aparecida de L.de Lucas 
Aparacida de Souza Araujo 
Audino Castelo Branco 

Carlos Alberto Ferreira 

Claudia P. de C. Moreira 
Diane P. Costa 

Dilma A. Prevelato 
Dirceu Eney 
Edson Bergamasco 
Eduardo Mageva 
Elisabeth R. Viana 

Eduardo Mageva 

Gilbert R. Ledon 

Gilberto A. S. Velho 

Helena G. Wiener 
Isa Gatti 

Jair Salles 
Joel A: Francisco 
Joel M. Augusto 
José C. Domingos 

José P. Milagres 

Kultura Centro de Esp.de Ribeirão Preto 
Leda da S. Gama 
Luiz A. Davoli 
Manoel Torres Abreu 

Maria A. B.dos Santos 

Maria C. Milani 

Maria D. M.de Jesus 
Maria Garcia 

Maria Luzineide de S. Santos 
Maria Santos 
Matias P. Simon 
Mizedithe 

Neusa P. Mendes 
Osvaldo P.de Holanda 

Paulo S. Viana 

Symilde S. Ledon 
Sylla Chaves 

Walter Francini 

  

Balado prila virina 

Simpozio 
Maria Almada 

Nun, kiam progreso streĉas sian forton, 

la virina gento levigas la vorton. 
La homar' scivolemas pri virinaj voloj, 

kiujn ĉagrenigas la ĝisnunaj roloj. 
Ilin allogas la modernaj principoj, 
en laboran kampon virin' emancipoj. 
La socian vivon partopreni-prave, 
studadi, labori, liberiĝi brave. 

Estis kunvokitaj: nepinoj, avinoj, 
protestante home, ne kiel sklavinoj. 
La virina gento iĝis optimisma, 

pro la esperiga pakto-feminisma. 
En fora Ĉinio, laŭ mensagendo, 

svarmis la virinar', sonoris la plendo. 
Ili la riproĉojn esprimis miene, 
kaj la opiniojn klarigadis jene: 
“la plejmulto de viroj (donitaj de Dio), 
la inan laboron juĝas nur hobio. 
Edzoj la edzinojn volonte akuzas, 
kompreni kaj helpi ilin, ja rifuzas. 
“Iam la virinoj nek lernis, nek skribis, 
prizorgis nur idojn, la edzon estimis...“! 
La urtikaj vortoj ŝian koron pikas, 
Kiam tage-nokte la edzo kritikas. 
Eblus daŭrigi la plendoj estis multaj, 
aŭdiĝis ofte, tristaj, spritaj, kultaj. 
Sed l'virina senco, ĉiam vigle vagas, 

la pekojn de l'viroj severe repagas. 
Ĉe la fino grupe ili ĵuris krakon, 
disiĝintaj-kien?!- en la viran brakon. 

Karaj amikinoj agadu sagace, 
estimu la virojn kaj vivu ni pace!!



  

AKVO-PURIGADO 

  

(Eltiro de prelego farita de Willy do Nascimento Salles 
okaze de renkontiĝo de Sud-Paraiba Valo en Paraiba 
do Sul, 3-a de sept. 1995) 
La plimulto el la homoj ne konas la longan vojon 
trakurita de akvo ekde ĝia fonto ĝis ĝia alvenado al niaj 
kranoj. (vidu figuron A) 

Tersurfacaj akvoj 

La akvo, antaŭ ol alveni al la akvujoj de niaj hejmoj, 
estas kaptita sur tersurfaco (riveroj, lagoj aŭ lagetoj). 
Tiam ĝi trapasas serion de purigaj procedoj kun celo 
trakti ĝin por nia uzado. La akvoj kiuj estas kaptitaj sur 
tersurfaco estas purigitaj en “Akvo-purigejo” kaj la 
purigado okazas en 4 bazaj etapoj= Koagulado, 
Dekantado, Filtrado kaj Desinfektado. 

Subteraj akvoj 

Alia maniero de akva kaptado estas la uzado de subteraj 
akvoj ekzemple el artezaj putoj, kiuj entenas naturan 
premon aŭ el tavolaj putoj, sen natura premo. Tiuj 
subteraj akvoj ordinare ne estas infektitaj en sia natura 
stato tial ili ne bezonas specialajn purigadojn. 

Kaptado 

Ĝi konsistas el pumpado de la akvo el la riveroj aŭ 
lagoj. La suĉita akvo jam pasas tra kradoj kaj kribriloj 
kiuj apartigas la flosantajn malpuraĵojn. Tra tuboj la 
akvo fluas al la basenoj por koagulado. 

Koagulado 

En la koagula sistemo la akvo ricevas: 

- Kloron por mortigi la bakteriojn kaj pliajn 

mikroorganismojn de la akvo. 

- Kalcian karbonaton por alĝustigi la hidrogenan 

potencialon (pH) ĉar la akvo devas esti en alkala 

stato por faciligi la dekantadon. 

- Aluminian sulfaton. 

La aluminia sulfato estas la plej utiligata kemia reakciilo 

por purigi akvon. Aliaj reakciiloj estas: Fera sulfato, 

fera klorido, hidrata kalko, natria aluminato kaj kalcia 

hidroksido. 

La aluminia sulfato antaŭ la alkaleco de la akvo, kemie 

reakcias kaj aliformiĝas en aluminian hidroksidon. 

Okazas koagula altiriĝo inter la malpuraĵoj en la akvo, 

formiĝas flokoj kiuj plipeziĝas. 

- Dekantado 

Estas la sedimenta etapo. Iom post iom la flokoj 

amasiĝas en la fundo de la dekantujo, kie formiĝas koto, 

feĉo. Tiam la akvo fariĝas pli klara kaj kun bona aspekto. 

La dekantujoj estas grandaj akvujoj kun ĉelaj strukturoj 

por mallongigi la vojon de la flokoj al la fundo de la 

dekantujo. En la malsupro drentubo forportas la koton. 

(vidu figuron B) 
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- Filtrado 

Post la dekantado la akvo eniras procedon nomata filtrado. 

Ĝi konsistas el filtriloj kiuj detenas la nedekantintajn flokojn 

kaj la ceterajn malpuraĵojn en suspensio en la akvo. La akvo 

estas pelata trapasi porajn materialojn, ekzemple sablo. (vidu 

figuron C) 

La filtrado laŭ la procedo povas okazi en: 

- malrapida filtrilo (ne pli ol 4m? en ĉiu kvadrata metro tage) 

- rapida filtrilo (super la ĉi-supra kapablo) 

- prema filtrilo (kiam la akvo fluas sub kroma premo) 

- Desinfektado 

La desinfektado estas tiu stadio, kie oni aldonas kloron por 

finmortigi la malsanigajn bakteriojn. 

Oni ankaŭ povas aldoni: 

-Fluoran salon por preventi karion. 

-Hidratan kalkon por korekti la acidecon de la akvo. En 
n« 

certaj okazoj oni povas ankaŭ “ozonigi” la akvon ĉar la ozono 

Figuro B 
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Figuro C 

(0?) estas potenca oksidilo. Ultraviola radiado es- 

tas aplikebla por mortigi bakteriojn. Jodado es- 

tas efika desinfektado ĉar la jodo mortigas same 

la bakteriojn kiel la aliajn histojn. 

- Normoj por trinkebla akvo 

Kvankam tiuj normoj ŝanĝiĝas de lando al lando 

aŭ lokaj leĝoj la bazaj kondiĉoj por konsidero de 

trinkebla akvo estas: 

- Klarega aspekto 

- Senodoro (aŭ apenaŭ perceptebla klorodoro) 

-Agrabla gusto (je la homaj papiloj) 

- Seka restaĵo : ĝis 500 mg/litro 

- Konsumita oksigeno : ĝis 25 mg/litro 

- Nitrogeno : ĝis 10 mg/litro 

- Fero : ĝis 0,3 mg/litro 

- Kloridoj ; ĝis 250 mg/litro (en sulfuraj jonoj) 

- Restanta kloro : ĝis 250 mg/litro 

La trinkeblaj akvoj ne devas enteni pli ol 5 

partetoj da patogenaj mikroboj en 10 ml (dek 

mililitroj). Tiam la trinkebla akvo povas iri al 

distribuado.



  

NACIA 
KALENDARO 1996 

-Tendumado en Bona Espero 
(Alto Paraiso, GO) 
19-23/1/96. Organizantoj: Poŝtkesto 
05242 Taguatinga, DF 
72001-970 

- Tutmonda Tago de la Tero 
EKO-FESTIVALO de la 
E-KANZONO 
19-22/4/96 
Barra do Garcas, Pontal do Araguaia, 
Aragarcas 
Inf.: Ciro Gomes de Freitas, C.P. 246 
78600-000 Barra do Garças, MT 

- 10-a Nordorienta E-Renkontiĝo 
Cabo, PE (monato k tago anoncotaj) 

- 32-a Brazila Kongreso de 
Esperanto 
Ribeirão Preto, SP 5-10/7/96 
Temo: Labori por E-o estas labori por 
Paca Mondo 
Kultura Centro Esperantista 
Rua Amĉrico Brasiliense,1450 
14015-050 Ribeirão Preto, SP 

INTERNACIA 
KALENDARO 1996 

- 3-a Amerika Kongreso de 
Esperanto 
12-17/2/96 
San José, Kostariko 
Adreso de L K K: Apartado 7603 
CR-1000 San Josĉ 
Kostariko 

- 2-a Nacia Kongreso de Kuba 
E-Asocio 
7-9/3/96, Havano, Kubo 
pf. 5120 - 10500 Havano, CU 

- 81-a Universala Kongreso de 
Esperanto 
Prago, Ĉeĥa Respubliko 
20-27/7/96 
Adreso de LKK: 
P.K. 1069, 11121 Praha 1 - CZ 

   

  

      = 

RA 

E-KURSO POR 

HOMEOPATIAJ 

FAKULOJ 

Lanĉita ĉi-jare la 45-paĝa 
“MALLONGA ESPERANTA KURSO 
POR HOMEOPATIAJ FAKULOJ”, 
unua eldono, de la Departemento de 
Esperanto de la Instituto Homeopatia 
François Lamasson, kun preskaŭ mil- 
vorta glosaro. 

HOMEOPATIO = EKVILIBRO DE 
SANO 
ESPERANTO = SANO DE 
KOMUNIKADO 

  

PERKORESPONDA 
KURSO DE BEL 

La respondeculo pri 12 lernantoj en 
reedukado ĉe Malliberejo de Stato São 
Paulo de la baza perkoresponda kurso 
de E-o de Brazila Esperanto-Ligo, S- 
ro Nilton Carlos da Silva sendis leteron 
en E-o, dankante la senpagajn lecionojn 
kiujn ili ricevas ofere kaj petas donace, 
por scioriĉiĝo kaj ŝato al la 
lingvo, ekzemplerojn de “Odiseado de 
Fazeoleto” kaj “Gerda Malaperis” 
kiujn Esperanto-Asocio de San-Paŭlo 
volonte liveros. BEL plurfoje jam 
iniciatis patronecon de perkoresponda 
E-kurso por malliberuloj. 

  

DEZIRAS KORESPONDI: 
MOISES MARTIN SANANES 
Apartado 14637 
La Candelaria 1011-A 
CARACAS, VENEZUELA (22-jara 
studento de Politikaj Sciencoj en la 
Centra Universitato de Venezuelo, 

us e€e 

  

LI 

  

  
  

    

    
  

      

  

Dum la 9“ renkontiĝo grupo ĉirkaŭ la kuko - 15 

jaroj de Studgrupo Zamenhofel SALVADOR -BA 

  

Caracas, lernanto de baza kurso de E- 
o de4 monatoj, deziras korespondi kun 
gejunuloj de BR pri diversaj temoj cele 
amikeco.) 

VASILIJ RIBAKOV 
Do Vostrebovanija 
613100 Slobodskoj 
Kirovskaja Oblastj 
Ruslando 
(Deziras korespondi kun ĉiuaĝaj 
brazilaj geesperantistoj. De 13 jaroj 
esperantisto, instruisto de elementa E- 
kurso, inĝeniero de gardo k defendo de 
la arbaro,46-jara. 
kolektas bildkartojn kaj esperantaĵojn.) 

  

9-a NORDORIENTA 
ESPERANTO 
RENKONTIĜO 
13-15/10/95, Muritiba, BA 

Sukcese efektiviĝis la 9-a NER, laŭ 
raporto de la Ĉefdelegito de UEA por 
Brazilo kaj membro de la Organiza 
Komitato, S-ro Manoel Borges dos 
Santos. La inaŭguro estis en la 
aŭditorio de la urbkonsilantaro kiam 
oratoris D-ro Wandemberg Morais. 
Dum la sekvaj tagoj estis aktivaj 
laborkunsidoj por pritrakti la 
movadon en Nordoriento kaj raportis 
E el pluraj ŝtatoj (egi 
Alagoas, Paraiba, Sergipe, Bahia, 
Pernambuco). La Regiona Delegito, 
S-ro Paulo Amorim Cardoso 
referencis pri esperantistoj kiuj 
parolas E-on, esperantistoj kiuj ne 
parolas E-on, neesperantistoj kiuj 
parolas E-on kaj neesperantistoj kiuj 
ne parolas E-on. Estis ankaŭ 
kunsidoj por pritrakti la problemojn 
kaj ties solvon en agado.



KIAL KONGRESI? 

Tiu demando ĉiam venas al mia kapo. Kial 
kongresi kaj elspezi monon kaj tempon por 
partopreni en kongreso, Renkontiĝo, ktp? 
Verdire, povas ŝajni eĉ stulteco fari tion 
nur por revidi kaj brakumi niajn ge- 
samideanojn el la plej malproksimaj partoj 
de la mondo kaj de Brazilo, se ni povus 
fari tion pere de korespondado, telefona- 
do, ktp. kio estus multe pli 
malmultekoste al nia poŝo. 
Sed tiaj diversaj manieroj komunikiĝi kun 
niaj ge-amikoj NE donas al ni la saman 
plezuron ol vidi kaj brakumi ilin fizike kaj 
resti kunaj kelkajn tagojn. 
Do, mia respondo al tiu demando estas NE! 
Kongresi estas vera lernado kaj 
perfektiĝado de la lingvo krome la 
praktikado de la esenco de Esperanto: la 
interna ideo. 
Nur en kongreso ni kaptas la bonegan 
okazon senti la forton de Esperanto en sia 
simpleco kaj kapableco kunigi la homojn 
el la diversaj kategorioj. 
En kongreso ni konscias ke ni estas parto 
de grava grupo kiu laboras por instrui la 
homojn kompreni unu la alian. 
Kongresante ni ĉeestas la plej efikan 
lernejon en nia metio. Guste kiel faras la 
homoj de ĉiuj fakoj celante la perfektiĝon. 
La kongreso, la renkontiĝo ktp. estas la 
plej trafaj lokoj por lerni kaj praktiki 
Esperanton krome la ebleco revidi kaj 
brakumi la ge-amikojn. 
Mi komprenas ke dank”al (aŭ maldank”al) 
kontinenteco de nia lando kaj al nia nuna 
financa situacio, multaj esperantistoj 
dezirus. ĉeesti niajn esperantajn kunvenojn 
sed ili rezignas ĝuste pro tiaj motivoj. 
Sed, tio ne devas esti motivo por 
malespero. Se ni ne povas partopreni 
en ĉiajn kongresojn, ni devas elekti la 
plej konvenajn kaj la plej gravajn por ni. 
Sendube mi parolas pri la Nacia Kongreso 
de Esperanto. En ĝi ni havas la okazon 
revidi la plej multon de niaj ge-amikoj 
kaj, samtempe, ĉeesti la kunsidojn kie 
oni laboras por la evoluo de Esperanto 
en nia lando. 
Ni esperu ke B.E.L. kiu bone komprenas 
la aferon, pensu pri la plej rekomendin- 
da maniero solvi aŭ mildigi tian 
problemon. Dum tio ne okazas ke ni 
pretigu la valizon kaj ŝparu monon por 
vojaĝi al Ribeirŝo Preto - SP por la 32a 
Brazila Kongreso de Esperanto kaj 
profiti la okazon por viziti tiun egan 
prosperan regionon. De nia amasa 
partopreno en niaj Kongresoj dependas 
la evoluo de nia movado en Brazilo. 
Kongresu, laboru por Esperanto, 
amuziĝu kaj ĝuu la agrablecon de la 
esperanta kongresa etoso. 

JOPOMO 

DISVASTIGADO DE 
ESPERANTO EN | | 

  
  

  

CAMPINAS, SP 

La Esperanta Grupo de 
Unicamp (CP 532, Campinas- 

SP 13001-970, gvide de S-ro 
Juscelino Gama, laŭ raporto 

de oktobro,95 efike kaj 
entuziasme agadas: 

- Ekspozicioj kaj prelegoj en 
beletra fakultato de Jaŭ, Bro- 

tas kaj Unicamp de Campinas (SP). 

  

  

  

  

  
    

  

    
  

Disvastigado de Esperanto en Campinas, SP 

- Kursoj en Brotas, Eng” Coelho (Instituto Adventista de Ensino), Regiona Tribunalo 
pri Laborjustico , Unicamp de Campinas kaj “Casa d'Italia” em Campinas ( SP ) 
kun ebleco de oficiala enkonduko de E- en tiuj tri lastaj instancoj. 

- 85 afiŝtabuletoj-metado tra avenuoj, lernejoj kaj fakultatoj en Campinas, SP. 

  

KORESPONDADO 

- La bona helpilo 

Je la unua fojo mi vojaĝis por partopreni 
en Kongreso de Esperanto. La jaro estis 
1961. Mi vojaĝis al Porto Alegre - RS 
por cĉesti la I7an Brazilan Kongreson de 
Esperanto. 
Mi estis ankoraŭ novulo en la movado, 
pro tio la kongreso estus mia unua pruvo 
kiel esperanto-parolanto. 
Guste tie mi konatiĝis kun multaj 
brazilanoj kaj kun kelkaj gesamideanoj 
el Argentinio, inter ili la fratinoj Solis, 
el Venado Tuerto. 
Post ĝui la kongresan etoson (inkluzive 
la sudan malvarmon) ni devis reveni al 
niaj hejmoj. 
F.ino Elsan Solis, en tiu epoko 
ankoraŭ preskaŭ knabino, donacis al 
mi flageton de ESPA kaj skribis sur 
ĝi sian adreson kaj invitis min 
korespondi kun ŝi. 
Reveninte hejmen, mi gardis la flageton 
kaj, ne volante, mi forgesis la donacon. 
Post dek jaroj, reordigante miajn 
paperaĵojn mi trovis la flageton kun la 
adreso. Mi tuj sendis leteron al mia unua 
korespondanto en eksterlando. 
Ne plu haltis nia korespondado ĝis la 
forpaso de mia amikino. 
La amikeco kun tiu familio naskita pere 
de nia korespondado daŭras ĝis nun. Mi 
vizitis Venado Tuerto-n diversaj fojoj kaj 
dank'al tio mi amikiĝis kun multaj 
argentinoj. 

ar mi tre ŝatas skribi, hodiaŭ mi 
interŝanĝas leterojn, poŝtkartojn, ktp 
kun multaj ge-esperantistoj de la tuta 
mondo. 
Kiam mi intencis ĉeesti la 68an UK en 
Budapesto mi prenis la Jarlibron kaj 
sendis leteron al nia S.anino S.ino 

— =» 

Elfriede Kruze de Frankfurto, petante 
helpon okaze de mia restado tie, ĉar mi 
devus ŝanĝi la aviadilon. Ŝi tuj respondis 
al mi kaj akceptis gastigi min. Reciproke, 
post kelka tempo mi gastigis ŝin en Sŝo 
Goncalo okaze de ŝia veno al Brazilo 
viziti Bona Espero-n. 
Sendube, se ni korespondas ni ne restas 
“eterna komencanto”. 
Hodiaŭ en landa korespondado, ni povas 
ĝui konvenan kaj malaltan prezon por 
enpoŝtigi simplan leteron. Estis kreita 
speciala tarifo por Socia Letero (Carta 
Social). Se la letero estas metita en 
simpla koverto (ĉefe blanka), subskribita 
mane kaj pezas ĝis DEK gramoj, oni 
pagas nur UNU centavon. 
Konsiderante ke ni praktikas la uzadon 
de la lingvo ŝanĝante korespondaĵon kaj 
ni kaptas la okazon plibonigi nian 
skribmanieron pere de pli spertaj 
esperantistoj. Mi kredas ke tiu sistemo 
kondukas nin al la perfektiĝado. Kaj pro 
tio mi konsideras ke korespondado estas 
bona helpilo. 

Se eĉ la poŝto faciligas nian skribadon, 
kial ne profiti? 

JO-PO-MILAGRES        
Solvo de paĝo 13 
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Librolisto BEL (Daŭrigo) 

Por la prezolisto bv. atenti: 
- 3090 de rabato por aĉeto de minimume 

5 ekzempleroj de libroj eldonitaj de 

FEB. LORENZ, ZAMENHOF EDITO- 
RES, SARTORATO, EVALDO PAULI, 
PAULO AMORIM CARDOSO. 
- Limtempe de pago estas 30 tagoj post 
la aĉeto por la rabatita oferto. 
- Ni akceptas mendojn de iu ajn ero 

anoncita en la UEA-katalogo aŭ en la 

rubriko Laste Aperis..., de la revuo 
Esperanto, eĉ se la dezirata ero ne 
disponeblas en nia stoko. 

Aŭtomata minimuma rabato (1090) por 

ĉiuj mendoj de BEL-membroj. 

ilin al BEL-libroservo 

- Pagebleco pere de kredit-karto (VISA- 
sistemo: OUROCARD, BRADESCO, 

NACIONAL, ktp. Sufiĉas informi okaze 

de la mendo NOMON de la kredit-karto, 

ties NUMERON kaj VALIDECON. 

    
  

            

E MICKIEVIĈ AL GOBTHE $ 31,68 
E MOLIERE AL ŜALOM-ALEJĤ $ 31,68 
E MOSEO AL ANDERSEN $ 3168 
E PAĜO AL PAĜO $ 19 
E PATRONIA AL ŜEKSPIR $ 316 
PONT-AVEN AL VARSOVI, - JAK LE PUIL - KASEDO R$ 13,86 

DE TEMPO AL TEMPO R$ 1485 
VILAĜO AL ĈEFURBO É Ss 

EEBATO PRI LA “PRAGA SKOLO” R$ 158 
FENDO DE LA LIBRO PRI LA TRIUNUO S 198 
K PRELEGOJ R$ 9 

KDU NOKTOJ DE SATANO, LA R$ 2,9 
EKDU PIEDETOJ R$ 495 
EKLARACIO $ 2 
INGVA MANLIBRO PRI POLITIKO $ 13,86 

DEKSES uRBOJ DE ĈINIO R$ 55 
DENASKA DULINGVECO R$ 480 

SISLAVA RIDETAS R$ 1485 
STINO DE LODOVIKA DINASTIO $ 7920 

EUTSCHLESPERANTO(TASCHENNORTERBUCH) - BINDTA — R$ 594 
UTSCH-ESPERANTO (WORTERBUCH) R$ 19,80 

DEVENO DE ESPERANTO, LA SL 100 
lA AVARULO, LA R$ 912 
lA KOMEDIO, LA R$ 65,4 

lA PATRINO PAROLAS EN ..., LA $ 1188 
[ABLA CIRKLO, LA R$ 495 
[ALOGO - REVU R$ 180 
CCIONARIO DE BOLSILLO-ESPIESPANOLIESPANOLESP R$ 7,13 
ICIONÁRIO ESPERANTO PORTUGUÊS R$ 5,00 
AKTIKA KANTARO - l R$ 20 
AKTIKA KANTARO - 2 R$ 210 
AKTIKA KANTARO -3 R$ 3,40 
INO HERTHA $ 546 

[0 REKOMPENCU VIN (BINDITA) R$ 540 
0, KRISTANISMO, ALIAJ RELIGIO Foo 
JOJ DE IZRAELO, LA $ 416 

DIRDRI KAJ LA PILOJ DE USNAĤ $ 18 
REKTO DE LA JUNULA MOVADO, LA R$ 139 

DISAJ GUTOJ $ 20,20 
SKRIMINACIO $ 13,86 
SKURSO PRI LA METODO $ 9m 
ENU DO, KION MI FARAS! $ 15,8 
IVERSKOLORA BUKEDETO R$ 400 

DOKTORO BOVORO R$ 1% 
DOKTORO BRAUN VIVAS EN NI 5 19 
DOKTORO ĴIVAGO - POEMOJ R$ 8,00 
KTORO KAJ LINGVO ESPERANTO R$ 39,60   

  

        

            

KUMENTOJ KAJ MATERIALOJ DECKKPSV-MĜORBAĜOV R$ 
DOLĈE-AMARE R$ 

MAO, LA R$ 
DOMILINĜ (45,7) $ 
DON JOHANO, KANTO UNUA R$ 
DON KIĤOTO DE LA MANĜO EN BARCELONO R$ 
DONA BARBARA $ 
DOUTOR ESPERANTO $ 
RESADO DE LA MEGEROJ - LA $ 
ROLAJ RAKONTOJ $ 
U ASPIROJ DE LA HOMAROJ: UNU KOMUNA ... R$ 
U EL $ 

DUINTERVJVOJ [MTERPAROLOJ KUNKALOCSAYKWLAULD — R$ 
U KATETOJ $ 
U NOVELOJ R$ 
U VIRINOJ $ 

DUA MANLIBRO DE VARBADO $ 
UDEK KVIN JAROJ $ 
JUM VI ESTIS KUN NI $ 
UONVOCE $ 
K VORTARO DE MATEMATIKAJ TERMINOJ R$ 
ĈEMIZO $ 

EDINBURG PRELEGOJ PRI MENSA SCIENCO R$ 
EDUKO KAJ VIVSIGNIFO LO 
INSTEIN LA ENIGMO DE LA MATEMATIKO R$ 
KAL LEGU R$ 
KLAMBSIO EM REMIZO $ 
KLEGU KOMENCANTO R$ 
OLOGIO - ĈU IDEOLOGIO? R$ 

KSTERTERANOJ FORKONDUKI R$ 
EKUMENA JARDEKO DEBKLEZ. ENSOLIDARECOKUNVIRINOJ R$ 

KZILO KAJ AZILO $ 
KZISTENCIALISTAJ HEROOJ $ 
ĈINA POEZIO R$ 

EL DIVERSAJ LINGVOJ $ 
EL DRAMOJ $ 

JAPANA LITERATURO 
ELLA “CAMERA OBSCURA” $ 
ELLA BIBLIO $ 

LAKLASIKA PERIODODEE--GRABONSKIKAJKABE — R$ 
EL LA PENSO R$ 
EL LA POLVO DE LA TERO R$ 

L LA SKIZLIBRO R$ 
LA VIVO DE BERVALA SENTAÚGULO $ 
PARNASO DE POPOLOJ $ 

L QUE S'HA DE SABER DEL PROBLEMA LINGUISTIC. R$ 
1 TERO KAJ ETERO $ 
EKTITA VERKARO-HRISTO BOTEV $ 

LEKTITAJ PAROLADOJ KAJ PRELEGOJ $ 
EKTITAJ POEMOJ DE C, ALVES $ 
EKTITAJ VERKOJ DE MAŬ ZEDONG - VOL. II $ 

ELEKTITAJ VERKOJ DE MAŬ ZEDONG -VOL R$ 

Elektu el la listo viajn titolojn kaj tuj mendu 

3,96 
9,11 
495 

12,00 
10 
198 

10,69 
3,00 
1188 
un 
300 
990 
535 
198 
180 

B92 
198 
912 
1584 
990 
1584 
9,60 

13,86 
LA 
450 

19,80 
480 
240 
099 
430 
39 

634 
416 
15 
594 
98 

2891 
mn 

415 
416 
18 
98 

990 
22,18 

38 
594 
251   
6,30 

87 

192



LEKTITAJ VERSAĴOJ 

ELEKTITAJ VERSAĴOJ-NIKOLA VAPCAROV 
LEKTO DE INTERNACIA LINGVO 
LLERNU 
LPAFU LA SAGON (BINDITA) 

ELPAFU LA SAGON (NE BINDITA) 
LZASAJ LEGENDOJ 

EN FREMDA URBO 
EN LA BRIKEJO 
EN LA TOMBO 
ENNOVANMONDOMREKTMETODA KURSO KAJEROS 

NNOVAN MONDON-DEMANDO KAJ RESPONDO-LUDO 
EN NOVAN MONDON-DIFIN-DEFIO 
EN NOVAN MONDON-GVIDLIBRO 
EN NOVAN MONDON-KASEDO 1 
N NOVAN MONDON-KASEDO 2 

EN NOVAN MONDON-LERNVORT-KAJERO 
EN NOVAN MONDON-PAROLIGILOJ 
NOVAN MONDON-REKTMETODA KURSO KAJERO | 
ENNOVANMONDON-REKTMETODA KURSO KAJEROJ 
NOVAN MONDON-REKTMETODA KURSO KAJERO3 
NNOVANMONDON-REKTMETODA KURSO KAJERO 4 
ENNOVAN MONDON-REKTMETODA KURSO KAJERO 6. 
EN OMBRO KAJ EN LUMO 
N PLI GRANDA MONDO 
ENCIKLOPEDIETO DE ĈINIO 
ENGLISH ESPERANTO CHEMICAL DICTIONARY 

(GLISH ESPERANTO DICTIONARY (BINDITA) 
NGLISH ESPERANTO DICTIONARY (BROS)   'NKONDUKO AL LA EKUMENAJ PROBLEMOJ 

NKONDUKO AL LITERATURA KRITIKO 

ENKONDUKO EN LA TEORION BIOLOGIAN 
UMAS NIN SENLIMO 

NLUMIĜO 
NUO 
PIFANIO AŬ KIEL VI VOLAS 
EREVONO 
RMITOJ KUNCELEBRIS LA MAJSTRON 
ESENCO DE LA ANALIZA SKOLO, LA 

= 

SBOJ 1 

SPERANTA ANTOLOGIO 

SPERANTA BILDVORTARO = 

ESPERANTA FLAGO 

SPERANTA KONJUGACIO - DUA PARTO 

ESPERANTA KONIUGACIO - UNUA PARTO 

ESPERANTA LEGOLIBRO 

ESPERANTA LITERATURO 1/93 

ESPERANTA LITERATURO 2/92 

ESPERANTA MOZAIKO 

SPERANTA SONGAZETO 10 (KASEDO) 

ESPERANTA SONGAZETO 11 

ESPERANTA SONGAZETO $ (KASEDO) 

SPERANTA SONGAZETO 9 (KASEDO) 

ESPERANTA TERMINARO DE FIZIKO     

EKTITAJ VERKOJ DE MAŬ ZEDONG - VOL. IV 

LEKTITAJ VERSAĴOJ-GEORGO DESKIN (1909-1956) 

EN NOVAN MONDON, TEKSTO-KAJEROJ 1,),4,5 E 6 

ENKONDUKO EN LA BAZAJN PRINC DE LA PSIKDIAGNOZO .. 

ENKONDUKO EN LA KATEGORIOJN DE ARISTOTELO 

ENCO KAJ ESTONTECO DE LA IDEO DE LINGVO INTERN. 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

ENGLISH PHRASES AND EXPRESSIONS IN ESPERANTO R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

R$ 

R$ 

871 
360 
3,60 
340 
1320 
800 

2376 
18 
198 
900 
415 
416 
40 
396 
148 
291 

21,98 
13,86 
13,86 
148 
891 
148 
48 
46 
46 
48 
600 
600 
128 
455 
1940 
15,4 
65 
510 

1485 
238 
396 
614 

40,79 
133 
100 
18 
1030 
31,68 
330 
300 

2910 
39,60 
59,40 
50,00 
540 
540 

10,50 
609 
91 
436 
1841 
1841 
1841 
1841 
990 

ESPERANTA VERSFARADO KAJ RIMARO 
ESPERANTA-POLA VORTAROSLOWNIK E-POLSKI 
ESPERANTAJ PAROLIGAJ LUDOJ 
ESPERANTAJ SINONIMOJ 
SPERANTO 
ERANTO (H. RAŜID) 
ERANTO - MODERNA LINGVO 
PERANTO 1 (KASEDO) 

RANTO 1 (LADISLAV PRACHAR) 
RANTO 
ERANTO 2 (LAIDSLAV PRACHAR) 

= 

RANTO AND ENGLISH-DICTIONARY 
PERANTO BASICO B

S
B
E
B
B
E
Z
B
E
B
E
B
B
E
B
E
B
E
 

= 

ERANTO EL LA VIDPUNKTO DE VERKISTO 

RANTO EN DIALOGOJ 

ERANTO EN LA MODERNA MONDO 

ERANTO EN LINGVO LABORATORIO 

RANTO EN NOVA FRAMO 

RANTO FOR BEGINNERS 

RANTO FOR HOPE 

ERANTO IN 24 PAGES 

2   
2
2
3
2
2
 

ERANTO KAJ LITERATURO 

B
E
E
B
E
B
E
B
E
E
S
E
 

PERANTO L'IMAGE ET LA REALITE 
ERANTO LA INTERNACIA LINGVO SCIENCAJ ASPEKTOJ 
PERANTO 

ESPERANTO LINGUA INTERNACIONAL NEUTRA AUXILIAR 
ESPERANTO LINGUA VIVA 
ESPERANTO MEDICINA TERMINARO 
ESPERANTO MODELO 
ESPERANTO NE ESTAS NUR LINGVO 
SPERANTO PARA PRINCIPIANTE 
ESPERANTO PELO COMPUTADOR - NORMALA 

ERANTO PELO COMPUTADOR - SIMPLIGITA 
PERANTO POR INFANOJ 
SPERANTO POR NI (J0GO) 
SPERANTO SEM MESTRE 

ESPERANTO SEM PRECONCEITOS 
ESPERANTO SEN ANTAŬJUĜOJ 
ESPERANTO SU 24 PAGINE 
ESPERANTO-ĈINA VORTARO 
ESPERANTO-DEUTSCH (WORTERBUCH) 
BI 
Es 
ES 

=   B   
E B     
PERANTO-ENGLISH DICTIONARY 

ERANTO-KATALOGO 
ESPERANTO-KNABINO - DISKO 

ESPERANTO-LIBERA LINGVO 

ESPERANTO-LINGVO DE NATURSCIENCO KAJ TEKNIKO 

ESPERANTO-MALAGASA 

ESPERANTO-PORTUGUES (CONVERSACAO) 
ESPERANTO-URDU - VORTARO (BINDITA) 

ESPERANTO-URDU LERNOLIBRO (BINDITA) 

ESPERANTO-URDU LERNOLIBRO (BROŜURO) 

ESPERANTOJKIMRA VORTARO 

    
ESPERANTO: LERNEJA EKSPERIMENTO 

dem 21 E. 

(LADSLAV PRACHAR) PRAKOVNI LISTY 

RANTO 2 (LADISLAV PRACHAR) PRACOVNI LISTY 

RANTO A LINGUA INTERNACIONAL NEUTRA 

ERANTO BAZA KURSO. KAJERO POR LA LERNANTO. 

ERANTO KAJ LA ESTONTECA PLURLINGVISMO 

ERANTO KIEL REVELACIO/ESP. COMO REVELAÇÃO 

ERNOLIBRO POR POPOLLERNEJO 

ERANTO DEUTSCH ASCHESNVORTERACHBNMIDITAFL 

ESPERANTO KURSO POR MEMLERNADO, VOL H(CINLINGVA) 

ESPERANTO: A LINGUA DO TERCEIRO MILENIO 

R$ 
R$ 

B
S
B
B
S
E
B
E
S
S
E
E
S
E
R
E
E
S
E
S
 

R$ 
R$ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
R$ 

57 
1584 
nm 
990 
400 
192 
693 

19,80 
600 
sp 
120 
594 
100 

1544 
10,00 
495 
331 
1395 
45,54 
546 
18 
099 
1485 
040 
320 
099 
500 
653 
192 
360 
050 
600 
192 
400 
191 
8,00 

1140 
66 
mn 

2890 
600 
46 
100 
120 

39,60 
19,80 
415 
1386 
594 
990 

1584 
079 
198 
331 

20,00 
2415 
1,85 
1488 
18. 
400 

192 

ESPERANTO: LINGVO, LITERATURO, MOVADO 
ESPERANTO: NEKONATA, MISKONATA 
ESPERANTONIMOJ 
ESPERO / LA TAGIĜO - DISKO, LA 
ESPLORADO DE VIVĜOJO 
ESPRIM-LIBRETO PORTURISTOJ(ANGLA-EA-FRANCA) 
ESPRIMO DE SENTOJ EN ESPERANTO 
ESSÊNCIA E FUTURO DA IDEIA DE UMA LINGUA... 
ESTIĜO DE LA TERO KAJ DE LA HOMO 
ESTIS PLI BONA TEMPO - DISKO 
ESTONTO DEPENDAS DE NI, LA 
ESZPERANTO-MAGYAR SZOTAR 
ETA KATO KIU NE VOLIS MORTI, LA 
ETA PRINCO, LA 
ETA VIVO 
ETAJ RAKONTOJ 
ETERNA NEOLOGISMA DISKUTO, LA 
ETIMOLOGIA VORTARETO PRAGMATA DE ESPERANTO 
ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO VOLUME 1 AD 
ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO VOLUME 3 K-N 
ETIMOLOGIA VORTARO DE ESPERANTO VOLUMO 2 EJ 
UGENIA 
ULALIA 

EVANGELIO DE LA HORO, LA 
EVANGELIO LAŬ MARIA MAGDALENA, LA 

EVANGELIO LAŬ SPIRITISMO, LA 
EVOLUO DE LA TRAFIKO KAJ ĜIA POLUCIO 
VOLUO DE TELEFONIO 
EXERCICIOS DE PRONUNCIA - DISKO 
FABELO, LA (FONGOJTO) 
FABELOJ 
FABELOJ DE ANDERSEN 
FABELOJ DE LA VERDA PIGO 
SACILA DIALOGO 
FACILA SKEĈ ALBUMO 
RAJRO SUR MIA LANGO 
FAJRON SENTAS MIN INTERNE 
FAKTOJ KAJ FANTAZIOJ 
FALSAJ AMIKOJ EN ESPERANTO 
FAMILIO DE PASCUAL DUARTE, LA 
FANTOMA EDZINO, LA 
FARU LA KONTROLON ! 
PARU LA KONTROLON! - SOLVOJ 
FEBRO 
EDERALA SPERTO 
FELIĈA BIRDO, LA 
FELIĈAJ LA SIMPLAJ 
ENIKSO TRO OFTA 
FENOMENO ESPERANTO, LA 
FERVOJA TERMINARO 
FESTPAROLADO - DISKO 
FIERA GENERALO, LA 
FIERA MULTKOLORA KATETO, LA 
FILIGRANOJ EL LUMO 
FILOZOFIO DE FANTOMO 
FILOZOFIO ZOOLOGIA 
FINA AKTO 
FINNA VOJO, LA 
FIRMAO DE LA KATO KIU PILKLUDAS 
FLAVIO FONSECA EN ESPERANTO - DISKO 

    

EVANGELIO LAŬ PETRO, LA & LA MORTO DE JESUO KAJ, R$ 

$ 
R$ 

$ 
R$ 
R$ 
R$ 

$ 
R$ 
R$ 
si 

R$ 

  

1188 
396 
18 
198 

21,58 
198 
415 
420 
58 
240 
450 
198 
139 
nm 
495 
3,56 
61 
22 
na 
19,80 
19,80 
64 

13,86 
21 
1,19 
1,19 
740 
693 
118 
800 
594 
396 

9430 
11,88 
10,10 
8400 
594 

10,49 
23,6 
150 

1188 
436 

$ 19,80 

990 
990 
191 
188 
4400 

1488 
10,10 
139 
158 
151 
400 
238 
594 
180 

16,04 
180 
600



FLOROJ DE HERDEJO 
FLOROJ DE L'MALBONO, LA 
FLORVILLE KAJ COURVAL AŬ FATALECO 
FLUGILHAVA ŜTONO 
FLUGOS KOLOMBOJ- MARITZA KAJ ARGELIO - KASEDO 
FONDITA SUR ROKO 
FONTLITEROJ KAJ SUPERSIGNADO EN WINDOWS 310 
FORKAPTITA 
FORMAÇÃO DAS PALAVRAS EM ESPERANTO, A 
FORTO DE L'SILENTO, LA 
FRAGMENTOJ DE HERAKLITO, LA 
FRANCA PERIODO DE ESPERANTO, LA 
FRANCAJ KANZONOJ 
PRANCISKO EL ASIZO, PROFETO DE NIA T EMPO 
FRATECO EN LA VIVPRAKTIKO 
FRATOJ EBLE NI ESTA ... 
FRATOJ LEONKORO, LA 
FRAŬLINO DE SCUDERI 
FRAZOJ KAJ KANTOJ POR KOMENCANTOJ - LIBRETO 
FRITHJOF-SAGAOJFRITHIOFS SAGA 
FRONTE AL LA VIVO 
FROSTA NOKTO 
FRUA PLEDO POR LA ILTISA SKOLO 
FUNDAMENTA KRESTOMATIO 
FUNDAMENTA VORTARO NAŬLINGVA 
FUNDAMENTO DE ESPERANTO 
FUNDAMENTO DETAKTIKO KAJ STRATEGIOENGO-LUDO 
FUTURO DEPENDE DE NÓS, O 
G. MARIN VIZITAS SIAN HEJMON - LA MONDO 
GALILEU GALILEI 
GASTEJESTRINO, LA 
GEEDIZIĜAJ MOROJ DE ĈINAJ NACIMALPLIMULTOJ 
GENERACIAJ ASPEKTOJ DE LA ESPERANTO-MOVADO 
GENIA LINGVISTO VENKITA DE ETBURĜECO 
(GEOGRAFIO DE MIAJ MEMOROJ 
GEOLOGIO INTERNACIA VOL. 5 CISUPLEMENTO 
GEOLOGIO INTERNACIA VOL. 7 
GERDA MALAPERIS 
GERDA MALAPERIS - INSTRUILARO 
GERIATRIO KAJLA ĜENERALA ZORGO POR GEMULTIARULOJ 
GERMANAJ KLASIKAJ NOVELOJ 
GIMNASTIKO POR CERBO 
GIMNAZIO, LA 
GRAMÁTICA COMPLETA DO ESPERANTO 
GRAMATIKA ABC-MEMPRAKTIKILO 
GRAMATIKA DEMANDARO RESUMA 
GRAMATIKA EKZERCARO 
GRAMATIKA EKZERCARO DE ESPERANTO 
GRAMATIKO DE ESPERANTO 
GRANATOJ 
GRAND DICTIONNAIRE FRANCAIS-ESPERANTO 
GRANDA AVENTURO 
GRANDA GALERIO ZAMENHOFA - 1 
GRANDA GALERIO ZAMENHOFA - 2 
GRANDA INSTRUISTO DE LA NACIOJ (LA VIVO KAJ .) 
GRANDA MEAULNES, LA 
GRANDA PANDO VIZITIS MIAN HEJHON 
GRANDAJ PANDOJ - BRILAJ STELOJ 
GRANDE DICIONARIO ESPBRANTOJPORTUGUES 
GRAVECO DE LA FIDELIĜO. LA 
GUTARO 

    

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

R$ 
$ 
$ 
$ 
$   $ 

R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 
R$ 

1440 
39,60 
540 
9,00 

12,60 
67 
500 

1584 
324 
54 
31 

31,68 
uu 
1584 
198 
990 

15,84 
13,6 
150 

25,4 
139 

1930 
495 

31,66 
0 
118 
1584 
450 
218 
119 

1188 
396 
198 
3,00 

2220 
594 
594 
300 

13,00 
238 

2435 
130 
660 

11,00 
2520 
436 
594 
180 

10,50 
1m 

61,80 
10,89 
19,20 
1920 
18 

19,80 
158 
455 

2700 
912 
415 

GVIDILIBRO POR SUPERA EKZAMENO 
GVIDLIBRO PRI PEKINO 
ĜAMBO RAFIKI 
ĜARDENO DE LA URBESTRO, LA 
ĜEMELOJ STELOJ 
ĜIS LA HOMARANISMO 
ĜUSTIGO DE LA PARTIA LABORSTILO 
HA! SE MI SCIUS .. 
HALKA 
HAMLETO, PRINCO DE DANUJO 
HAMLETO, REĜIDO DE DANUJO 
HASANAGAINO 
HEBREO EL LA GETO, DE CIONISHO AL HILELISMO 
HEJMOJ DE BIRDO. 
HERMANO KAJ DOROTEO 
HIBAKUSHA 

IERAŬ -HODIAŬ - HORGAŬ 
ILELISMO, PROJEKTO PRI SOLVO DELA HEBREA DEMANDO 
HIKTHARA PETRO 
HISTORIAJ STUDOJ 

ISTORIO ABSOLVOS MIN, LA 
ISTORIO DE ESPERANTO (BECKMANN) 
STORIO DELA LINOVO ESPERANTO 88791. PRIVAT 
STORIO DE LA MONDOLINGVO 
STORIO DE SAT (1921/1952) 

ISTORIODE TUTMONDA ESPERANTISTAJUNULARA ORGANIZ 
HISTORIO PRI SISTEMIGO DE KEMIAJ ELEMENTOJ 
[OMA VIVAVENTURO, LA 
HOMARANISMO: A IDEIA INTERNA 
[OMARO EN DILEMO 
HOMEOPATIO KAJ SPIRITISMO 
[OMEOPATIO POPULARA ORIENTADO 

HOMO 
[OMOJ SUR LA TERO 
MANITARISTA] PRINCIPOJ 

HUMURAĴOJ DE MALNOVA JAPANIO 
UNDA BAZARO (BRAILLE) 

[GARA ANTOLOGIO 
HUNGARAJ FABELOJ 
HUNGARAJ RAKONTOJ 
HURA! NE ROMANO, NUR GRIMACO 
ĤIMEROJ, LA 

IL CASTIGLIANO COMEBASEE MEZZO DIPIANIFICAZIONE 
ILI KAPTIS BLZAN 
USTRITA METODO DE ESPERANTO 

IMITADO DE KRISTO 
IMPERATIVOJ DE LA VIVO 
IMPERIO DE L'KOROJ 

PERIO ORNAKS, LA 
IMPETO 89 
IFANOJ DE LA MALRIĈULOJ 
IFANOJ EN HIROŜIMO 
FANOJ EN LA TRANSMONDO 

INFERIO 
INFERO (DANTE) 
FODUKTOJ 
IKUNABLOJ DE ESPERANTO, LA 
YSTITUTO MILNER, LA 

INSTRUA AMUZO 
SULO DE VOĈOJ, LA 

INTER DU AMSEZONOJ 

                

    
2 

$ 

R$   

  

990 
356 

18,00 
891 
9,1 

1920 
139 
100 
396 
1584 
515 
31 

25,14 
21 

19,80 
3,00 
18 
891 

10,50 
1188 
396 
40 
1188 
31,68 
581 
198 
198 

14,5 
450 
218 
400 
600 
31 

19,80 
12 
594 
390 
1, 
67 
198 

2316 
891 
990 
100 

11,00 
396 
340 

19,80 
1188 
63 
832 
360 
0,00 
1584 
um 
19,80 
25,14 
198 
341 
970 

1680 

        

  

R SUDO KAJ NORDO R$ 13 
SA ARKBOLOGIO R$ 660 

INTERESO KAJ UTILO DE KOMUNA LINGVO R$ 10,89 
INTERNACIA EKSPOZICIO-KOMPLETODELA LUMBILDOJ — R$ 55,44 
INTERNACIA KUIR-LIBRO R$ 192 

ITERNACIA LINGVO, LA - SCIENCAJ ASPEKTOJ — R$ 792 
INTERNACIAJ EKZAMENOJ DE UEAJEI R$ 436 
TE RNACIE KUIRI R$ 221 

RPAROLO R$ 9,90 
INTERŜANĜO DE RIZ-SEMOJ R$ 139 

RVENO CE LA GENERADO-ETIKA VIDPUNKTO R$ 3,17 
INTERVIDIĜO, LA KAJ NEKONITA DIALOGO R$ 1,8 

ODUKTION TILL ESPERANTO R$ 39 
INVERSA VORTARO DE ESPERANTO R$ 1485 
INVITO AL GO-LUDO R$ 19 
INVITO AL ĜOJO - NIKOLIN' - KASEDO R$ 1841 
RACEMA (NE-BINDITA) R$ 580 
SLAMISMO, LA R$ 139 

ISMAEL GOMES BRAGA R$ 400 
ITNERO JE LA NOMO DE ZAMENHOF R$ 198 
IZOLO R$ 10,89 
JAĤTO VETURAS FOR... KAJ VETURIGAS LA MORTON — R$ 13,86 
JAMTEME ESTALLA “KAIROS-DOK."DE SUDAFRIK KRIST R$ 2 
JANUSZ KORCZAK R$ 11,88 
JAPANA-ESPERANTA VORTARO R$ 16,63 
JAPANESKOJ R$ 87 
JE LA FLANKO DE LA PROFETO R$ 21,18 
JEN LA DOMO, KIUN JOĈJO KONSTRUIS R$ 150 
JEN LA SABLO EL MIA KLEPSIDRO R$ 23,16 
JEN NIA MONDO 1 (KASEDO) R$ 18,00 
JEN NIA MONDO 1 (LIBRO) R$ 7 
JEN NIA MONDO 2 (KASEDO) R$ 18,00 
JEN NIA MONDO 2 (LIBRO) R$ 1188 
JIHETUAN-MOVADO R$ 178 

JOĈJO, LA AMIKETO R$ 535 
JOSEPHRHODESKAJLA FRUAJ TAGOJDEBOENANGLUJO — R$ 330 

na JUBILEO R$ 

    

Rimarko 

Pro tro longeco de la listo ne eblas 

ke ĝi estu kompleta ĉi-foje, kaj la 

aperigo estos parta, laŭ alfabeta 

ordo. Atendu la daŭrigon, konsultu 

ĝin ĉiam, profitu bonajn elektojn. 

Unu el la formoj de aplikado de la 

devizo NI LABORU KUNE! estas 

aĉetado de libro ĉe nia Libroservo, 

por ke ĝi fariĝu post kiel eble plej 

baldaŭa tempo la plej granda en la 

mondo! Ni fidas je la fideleco de nia 

membraro. 

Por reprezenti fortan movadon, kaj 

por pligrandigi la libroeldonadon en 

Brazilo, necesas finance forta Ligo.



ALMANAKO 
LORENZ - 1996. 

Mendu tuj! Ni sendos ĝin tuj post la 
eliro el la grafikejo. Nur R$ 3,00! 
Lorenz lanĉis laste la jenajn librojn, 
ĉiuj disponeblaj ĉe BEL: 
1) Infanoj en la transmondo, Chico 
Xavier R$ 15,00; 
2) Lumo de I”Espero, D. Franco, 

R$5,00. 

NS = 5 

Ne cerbumu! 

En Jarfino donacu librojn! ni havas 
gramatikojn kaj librojn kun 
argumentoj favore al Esperanto, kaj 
multaj personoj nur atendas eron por 
fariĝi esperantistoj. Nia movado 
ĝojos ricevi vian amikon! 

Nm NN 

Plia oferto de via Libroservo: 

“Bilinguismo: utopia ou antibabel”, 
de Prof. J. Passini, en nova eldono 
reviziita de la aŭtoro. Prezo: R$ 
14,00. Oferto ĝis 31/1/96: R$ 12,00. 

Por BEL-MEMBROJ: R$ 10,00. Sen 
sendokosto. 

NNN rr RNI 

Reeldono de “Vocabulário Portugu- 
ês-Esperanto/Esperanto-Português 
de Carlos Domingues. Lanĉoprezo 
R$ 10,00 ĝis 31/1/96. Por BEL- 

membroj R$ 9,00. Ekde 5 
ekzempleroj, rabato de 3099 sen 
sendokostoj! Mendu tuj! 
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Estimata esperantisto! 

Oni jam diris ke “La libro ne modifas 
la mondon. Kiu modifas la mondon 
estas la Homo. La libro modifas la 
Homon.” Sen ĝi, Esperanto ne estus 
atinginta la konkerojn en iom pli ol 

cent jaroj de ekzistado. Estas ĝi kiu 

permesas pligravigi niajn konojn, 
nian vortoprovizon por esprimi 
korekte, akurate kaj bele niajn 
pensojn. Kaj dum ni kreskas kun la 
libro nia movado kreskas en kvalito. 
Estis do trafa la politiko de BEL doni 
prioritaton al la libro, investante por 
ĝia Libroservo, kiu fariĝis dum 
malmulta tempo, dualoka tutmonde 
laŭ titoloj, nur pli malgranda ol tiu 
de UEA. Tiel, Vi kaj nia movado 
kreskis kaj riĉiĝis! Kaj nia BEL, kiel 
institucio, ankaŭ kreskis! 

Via Libroservo, ekzemple, havis 

gravan rolon por la aĉeto de nia nova 
salono, komence de 95, kaj je via 
grava apogo, fariĝos elstara parto en 
la strategio movada. 
Vidu kio okazas kiam vi aĉetas 
librojn de via Libroservo: 
a- Vi pagas malpli por la sama varo; 
b- Vi estas rapide servata; 
c- BEL povas aĉeti pli grandkvante, 
helpe al la eldonistoj, kiuj havas 
siajn kostojn reduktitaj (por la 
eldonisto estas pli bone vendi 100 
ekzemplerojn al unu nura kliento, 
per ununura fakturo, ununura 
pakaĵo, ktp. ol vendi la samajn 100 
librojn al 100 diversaj personoj, per 
100 fakturoj, 100 pakaĵoj, ktp.). 
Do, se BEL aĉetus pli grandkvante 

ĝi havigas pli bonajn kondiĉojn, kiuj 
estos transdonotaj al Vi, kiu lukras; 
per pli grandaj vendoj, estiĝas 
kapitala gravigo, kiu permesas 
investon por departementoj kiuj ne 
havas rentumon propran (Instruado, 
Informado, Turismo kaj Kulturo, 
Rilatoj kun Asocioj kaj Grupoj Lokaj 
kaj Reto de Reprezentantoj); 
investon ankaŭ en gravaj sektoroj 
kiel diskonigado ktp. BEL ĉiam 
plenumas pli kaj pli, siajn statutajn 
celojn, kio signifas progreso pro nia 
movado. Tio estas kion ni ĉiuj volas! 
Via BEL estiĝas do kiel moderna 
entrepreno, sen tamen derivi de siaj 
fundamentaj celoj, kiuj bezonas 
financan subtenon por konkretiĝi. 
Vi, tiel, estas la plej grava ĉeno-ringo 
kiu movigas nian movadon! 
Pro tio, ni fidas je via kutima kaj 
nemalhavebla apogo al kampanjoj 

kiujn via Libroservo okazigos de 
nun. Kaj via Libroservo estos ĉiam 
pli kompleta, efika, dinamika kaj 
kun kondiĉoj ĉiam pli favoraj por via 
bezonata libroaĉeto! 
Ni dankas vian honorigan preferon 
kaj certas pri tio ke Vi komprenas la 
signifon de servo kiu jam elmontras 
ĝian gravecon por nia movado kaj 
fruktedonos pli kaj pli por fortikigi 
BEL, helpe al elstarigo de Brazilo 
ene de la tutmonda scenejo 
esperantista. 
Je via ĉiama dispono, salutas amike 

BEL-Libroservo 

SNIS 

NI LABORU KUNE! 
KONSORCIO 

Libroj en 3, 4, 5 aŭ 10 pagoj? Nur 

per KONSORCIO! Originala 
konsorcio, ĉar ĝi estas kontrolita 

de vi mem, kiu elektas la titolo(j)n 

kaj la nombron de monataj pagoj. 

Ekzemple: Vi volas PIV, sed la 

kosto estas ALTA. Tiam vi faras 
konsorcion kun alia persono kaj 

mendas ĝin. Ĉiu pagas la duonon 

kaj en du monatoj ambaŭ havos la 

verkon. Se vi volas pli altan pagon, 

sufiĉas fari konsorcion kun 3, 4, 

5, 6, aŭ pli da interesitoj, kiuj 

aĉetas po unu monate kaj lotumas 
inter si, tiel ke en 3, 4, 5, 6 aŭ pli 

da monatoj ĉiuj havu PIV. Kaj vi 

povas. aldoni PAG, Fundamenta 

Krestomatio, Faktoj kaj Fantazioj, 
ktp. Fine, vi tiu, kiu scias kiun 

libron vi bezonas. Vi Povas fari 
konsorcion per tiom da titoloj kiom 
estu la konsorciitoj, tiel ke, je la 
fino, ĈIUJ havos ĉiujn librojn de 
la konsorcio. Sed atentu! Necesas 
averti BEL ke temas pri 

KONSORCIO, por ke estiĝu 
rezervo de la libroj laŭ la nombro 
de partoprenantoj. En tiu okazo ni 
ne petos poŝtan elspezon! (POR 

BEL-MEMBROJ!)



    

    
      
      
    
    
    
    
    

   

    

        

       
     
       

     
     

    

En Eŭropo estas: 

KCE - Kultura Centro Esperantista 

La Chaux-de-Fonds (Svislando) 

aŭ la Kastelo de Gresillon (Francio) 

aŭ la renkontiĝejo de Poprad (Slovakio) 

Sudameriko havas la renkontiĝejon, gastejon 

Maĉu-Pikĉu, ne en Peruo 

sed en Brazilo 

en la agrabla urbo Campos do Jordŝo 

C.P. 269-BR 12460-000 - Telefono (011) 62-1983 
    Aranĝu viajn 

eventojn 

tas Ei o renkontigojn 
Rustikaj sed komfortaj instalajoj in aŭ 

por 120 personoj, je tre favoraj kolokvojn a 

prezoj. pliajn kulturaĵojn 

7.500 m? por ripozi, ĉe 

promeni, ludi 

MAĈU PIKĈU aŭ labori. 
  

Naĝejo, kiosko, infan-ludejo, 

pilkludejo, legomejo, bredejo, ktp.       Pagita anonco 

CAIXA POSTAL 269 dd 
BR - 12460-000 CAMPOS DO JORDÃO/SP HOMO


